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Közösségi oldalakon történő marketing 

 

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik. 

 
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon természetes 

személyek, akik az 

Adatkezelő 

közösségi oldalát 

vagy azon 

megjelenő 

tartalmakat önként 

követik, megosztják, 

kedvelik 

Lásd részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójában/leírásában. 

Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Érintettek  

 

1. Adatkezelő elérhető a www.facebook.com/juvenalszolnok oldalon. 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. A közösségi oldalak használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 

megengedett művelet az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő 

tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a 

Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az 

oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel 

hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját 

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva 

iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem 

kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

 

4. Érintett az Adatkezelőt önkéntesen szövegesen és számszerűen értékelheti, ha 

ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. 

 

Kik az érintettek? 

 

5. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi 

oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, 

kedvelik.  

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 
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6. Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve   azonosítás 

publikus fotója    azonosítás 

publikus e-mail címe   kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon  

keresztül küldött üzenete  kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés, 

vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb  

      művelet célja 

 

7. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az 

érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

8. A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés 

célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő 

megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az 

érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

9. Adatkezelés időtartama:  

a. érintett kérésére törlésig. 

b. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke az érintett 

közösségi oldalon tanúsított tevékenységének megőrzése annak 

ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita 

miatt). 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

11. Adatközlés: a közösségi oldal kezeli az érintett adatait, adat harmadik fél 

számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal 

marketingjét. Ilyen esetben a Partner a II. sz. mellékletben került 

megnevezésre. 
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Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

12. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 

engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 

mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az 

Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy 

az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy 

más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját érdekében, de ebben az 

esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.  

 

Egyéb 

 

14. Adatkezelő a közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az 

adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon történő 
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közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi 

portálokon történő közzétételt is. 

 

15. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott 

közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal 

adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 
 

https://www.facebook.com/

