Adatkezelési tájékoztató a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont
Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapjára látogatók részére
A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: 01-10-049678;
továbbiakban: „Társaság” vagy „VMV Zrt.”) tájékoztatja a Társaság honlapjára látogatókat az általa
végzett személyes adatok kezeléséről.
Az adatkezelő megnevezése Az
Ön
személyes
adatait
a
Társaság (e-mail:
elérhetőségei és képviselője:
vmvzrt@vmvzrt.hu;
telefonszám:
+36/1
445
1865;
képviseli: Novák László; e-mail: novak.laszlo@vmvzrt.hu;
telefonszám: +36/30 421 5061), mint adatkezelő kezeli.
Az adatfeldolgozó megnevezése
és elérhetősége:

Az Ön személyes adatait a Netwerk Media Fejlesztő és
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5. em. 5.;
cégjegyzékszám: 01-09-943073; továbbiakban: „Netwerk
Media Kft.”), mint adatfeldolgozó kezeli.
A Társaság weboldalának karbantartásával bízta meg a
Netwerk Media Kft.-t, aki ezen megbízási jogviszonyban kezeli
az Ön adatait.
Az Ön személyes adatait továbbá a DotRoll Számítástechnikai
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest,
Fogarasi u 3-5.; cégjegyzékszám: 01-09-882068; továbbiakban:
„DotRoll Kft.”), mint adatfeldolgozó kezeli.
A Társaság weboldalának tárhelyszolgáltatásával bízta meg a
Dotroll Kft.-t, aki ezen megbízási jogviszonyban kezeli az Ön
adatait.

Az adatvédelmi tisztviselő neve A Társaság nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.
és elérhetősége:
Az adatkezelés célja:

A Társaság adatkezelésének célja (i) a weboldal, mint
szolgáltatás nyújtása és (ii) a weboldal biztonságának
garantálása.
Ha a felhasználó a honlap felületét látogatja az DotRoll Kft.
webszervere automatikus naplózza a felhasználó IP címét és
látogatásának időpontját.
A testre szabott kiszolgálás és a weboldal magasabb szintű
működésének biztosítása, felhasználói élmény növelése
érdekében a Netwerk Media Kft. rendszere a Társaság
honlapjára látogató beleegyezésével annak számítógépén kis
adatcsomagot (cookiet) helyez el.

Az adatkezelés jogalapja:

Netwerk Media Kft. adatkezelésének jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
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helyezéséről
szóló
2016/679
EU
rendelet
(továbbiakban: „Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján az Ön hozzájárulása.
DotRoll Kft. adatkezelésének jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság
jogos érdekeinek érvényesítése.
A
Társaság
honlapjára A Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az
látogatókat megillető jogok:
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
Ön jogosult:







tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Társaság vagy
Netwerk Media Kft. kezeli személyes adatait, úgy
kérelmezheti ezen személyes adataihoz való hozzáférését.
A VMV Zrt. a kezelt személyes adatok másolatát
ingyenesen rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért
további másolatokért a Társaság az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel;
kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, törlését,
kezelésük korlátozását;
tájékoztatást kérni a címzettekről, akiket a Társaság a
személyes
adatainak
helyesbítéséről,
törléséről,
kezelésének korlátozásáról értesít;
a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozni személyes adatainak a Társaság jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen;
az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt a VMV Zrt. akadályozná.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, így ezen
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának
visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása
előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Társaság a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti
személyes adatait jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos
érdekeinek érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
A
Társaság
honlapjára A VMV Zrt. az Ön által benyújtott - jogosultságok
látogatókat megillető jogok érvényesítésére irányuló - kérelmét annak benyújtásától
érvényesítésének módja:
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon
belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy ha kérelmet
elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
A kezelt személyes adatok A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama 3 hónap
megőrzésének időtartama, ezen vagy amíg Ön személyes adatainak kezeléséhez való
időtartam meghatározásának hozzájárulását vissza nem vonja.
szempontjai:
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A VMV Zrt. kizárólag olyan formában és időtartamig tárolja
személyes adatait, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul.
A kezelt személyes adatok A Társaság a kezelt személyes adatokat nem továbbítja.
továbbítása
esetén
az
adattovábbítás
címzettjeinek Amennyiben uniós vagy magyar jogszabály adattovábbításra
köre:
kötelezi a Társaságot, úgy a VMV Zrt. jogosult az Ön személyes
adatait a jogszabály által megjelölt természetes-, jogi
személy(ek), szervezet(ek), hatóság(ok), valamint bíróság(ok)
részére is továbbítani.
A kezelt személyes
gyűjtésének forrása:

adatok

A Társaság a személyes adatait (IP cím, a honlap látogatás
időpontjára vonatkozó adatok, operációs rendszer adatai,
forgalmi forrás adatai, meglátogatott oldal neve) Öntől szerzi
be.

A felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának joga:

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
posta
cím:
1530
Budapest,
Pf.:
5.;
honlap:
https://www.naih.hu/;
telefon:
+36
(1)
391-1400;
fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentésével vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással,
hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az
Ön
személyes
adatszolgáltatásának alapja:

Az Ön személyes adatszolgáltatási kötelezettsége a honlap
teljeskörű használatának feltétele.

A személyes adatszolgáltatás
elmaradásának
következményei:

Amennyiben adatszolgáltatása elmarad, úgy Ön nem jogosult a
honlap teljeskörű használatára.
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