JOGI TUDNIVALÓK
KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS
A képeslapküldő alkalmazást a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Cg. 0110-041928) mint szervező és adatkezelő megbízásából az Isobar Budapest Zrt. (1027 Budapest, Kacsa
u. 15-23.) mint adatfeldolgozó üzemelteti és a felhasználók azt csak rendeltetésszerűen használhatják.
A képeslapküldő alkalmazással a felhasználó 2018. december 3. napjától 2019. január 1. napjáig
elektronikus képeslapot küldhet azoknak, akik e-mail-címmel rendelkeznek.
Magyar Telekom Nyrt. a képeslapküldő alkalmazással 2018. december 3. napjától 2019. január 1.
23:59-ig történő minden képeslapküldés után 100 Ft-ot, azaz egyszáz forintot adományoz az Autistic
Art – Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány számára (1123 Budapest, Alkotás utca 50. A. 6.). Az
alkalmazásban több címzett egyidejű megadása a címzettek számától függetlenül egy
képeslapküldésnek minősül, ezért egyszer 100 Ft-tal, azaz egyszáz forinttal növekszik a Magyar
Telekom Nyrt. által adott adomány összege.
Felhasználók az alkalmazás felhasználásával tudomásul veszik, hogy sem Magyar Telekom Nyrt., sem
Isobar Budapest Zrt. nem vizsgálja, hogy a felhasználó a megadott személyes adatokat (pl.: e-mail-cím)
jogszerűen adta-e meg. Felhasználók a képeslapküldő alkalmazás használatával akként nyilatkoznak,
hogy a személyes adatok megadására jogosultak, ahhoz az érintettek hozzájárultak, ezért a harmadik
személyek által a személyes adataik felhasználó általi megadása kapcsán támasztott igényekkel
szemben felhasználó kizárólagosan és korlátlanul köteles helyt állni. Felhasználó szavatol továbbá
azért, hogy a címzettek az üzenet küldéséhez hozzájárultak.
Az alkalmazás nem moderált, így Felhasználó kizárólagosan felelős továbbá az alkalmazás felhasználása
során általa megadott üzenet szövegében foglaltakért, így az abban foglalt esetleges jogellenes
tartalmakért, a Magyar Telekom Nyrt. és az Isobar Budapest Zrt. az üzenetek tartalmáért felelősséget
nem vállal. Amennyiben harmadik személyek bármely okból, így különösen az üzenetküldés ténye, az
üzenet tartalma, vagy az üzenetküldéssel esetlegesen okozott kár miatt a Magyar Telekom Nyrt-vel
vagy Isobar Budapest Zrt-vel szemben kísérelnek meg igényt érvényesíteni, Felhasználó köteles Magyar
Telekom Nyrt-t és Isobar Budapest Zrt-t az ilyen igények alól teljes körűen mentesíteni.
A képeslapküldő használata önkéntes és díjmentes, vásárláshoz nem kötött, de az ahhoz szükséges
adatforgalom díja a küldő internetszolgáltatója által meghatározott díjcsomag szerint a küldőt terheli.
A Magyar Telekom és a Isobar Budapest Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a
képeslapküldővel küldött üzenetek eljussanak a címzetthez, de sem a szervező, sem üzemeltető nem
vállal felelősséget a kézbesítés sikertelenségéért (pl. a címzés hiányosságai, a küldés során valamely
szolgáltató hálózatában keletkező hiba miatt, stb.). Az alkalmazás bármely felhasználásából ill. a küldés
sikertelenségéből következő esetleges károkért a Magyar Telekom Nyrt-t és a Isobar Budapest Zrt-t
felelősség nem terheli.
A képeslapküldő használatának nem feltétele, hogy a küldő és/vagy a címzett a Magyar Telekom Nyrt.
előfizetője legyen.
Az alkalmazás használatával, a küldő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alkalmazás
adatbázisában az általa megadott név, a címzett neve, a küldő és a címzett e-mail-címe, valamint az
üzenet szövege az alkalmazás működtetése idejére, legkésőbb 2019. január 1. napjáig az alkalmazás
adatbázisában rögzítésre kerüljön. Az adatbázis a képeslapküldő alkalmazás 2019. január 1. napjáig
tartó üzemeltetése során kizárólag az üzemeltetéssel megbízott személyek számára, jelszóval védett
módon érhető el. A tárolt adatok az érintettek írásbeli kérelmére, de legkésőbb automatikusan a
képeslapküldő alkalmazás 2019. január 1-ei lezárásakor törlésre kerülnek. Az adatok törlése iránti
1

kérelmet az érintettek a karacsony.telekom@isobarbudapest.com e-mail-címre küldhetik.
A képeslapküldő alkalmazás tömeges üzenetküldésre, kéretlen levelek továbbítására nem használható.
Rendeltetésellenes, vagy visszaélésszerű használat esetén a Magyar Telekom Nyrt. és a megbízásából
eljáró Isobar Budapest Zrt. jogosult az üzenetet küldő felhasználót és e-mail címét az alkalmazás
használatából kizárni. A felhasználás rendeltetésellenessége, illetve visszaélésszerűsége tekintetében
a Magyar Telekom Nyrt. és Isobar Budapest Zrt. szabad mérlegeléssel dönt, de ilyen felhasználásnak
minősül különösen az alkalmazásba bármely módon történő beavatkozás, valamint az alkalmazás
felhasználása kéretlen reklámküldemények küldésére, illetve kéretlen tömeges üzenetküldésre.
Az alkalmazás használatából kizárt felhasználó által, illetve a kizárt e-mail-címről küldött üzenetek az
Autistic Art – Mosoly Otthon Közhasznú Alapítványnak nyújtott adomány összegének
meghatározásakor figyelmen kívül maradnak.
A karacsony.telekom@isobarbudapest.com e-mail-címre küldött e-mail üzenetben bárki kérheti, hogy
azon e-mail-címe, amelyről a kérelem megküldésre került, a képeslapküldő alkalmazás rendszerében
kerüljön letiltásra. Ebben az esetben az adott e-mail-címre a képeslapküldő alkalmazással további
üzenet nem lesz küldhető.
A Szervező fenntartja a jogot az alkalmazás megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására.
Felhasználó az alkalmazás felhasználásával akként nyilatkozik, hogy a jelen Jogi tudnivalókban
foglaltakat előzetesen megismerte és annak valamennyi rendelkezését elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
A képeslapküldő alkalmazással kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Magyar Telekom Nyrt.
minősül adatkezelőnek (a továbbiakban: az „Adatkezelő”). E képeslapküldő alkalmazás nyújtása során
az Adatkezelő által az Érintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor, amelyet az Adatkezelő jelen
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kíván végrehajtani. A képeslapküldő alkalmazással
kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Jogi tudnivalók
rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a képeslapküldő alkalmazás során megadott személyes
adatokat kizárólag a jelen Jogi tudnivalókban meghatározott célokra kezeli. Az Adatkezelő az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: az „Általános Adatvédelmi
Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével
kapcsolatban.
Az Érintettek a képeslapküldő alkalmazás használata során megismerik a jelen Jogi tudnivalókban, mint
tájékoztatóban foglaltakat és a képeslapküldő alkalmazás igénybevételével hozzájárulnak személyes
adataiknak a jelen Jogi tudnivalókban foglaltak szerinti kezeléséhez.
A képeslapküldő alkalmazást igénybe vevő Érintettek, annak használatával akként nyilatkoznak, hogy
a nem saját, azaz harmadik személyekre, mint címzettekre vonatkozó személyes adatok – így
különösen a címzett Érintett neve és e-mail címe - megadására jogosultak, ahhoz e harmadik személy
Érintettek, mint címzettek hozzájárultak, ezért a harmadik személyek, mint címzettek által a személyes
adataik kezelése kapcsán támasztott igényekkel szemben a képeslapküldő alkalmazást igénybe vevő
felhasználó kizárólagosan és korlátlanul köteles helyt állni. A képeslapküldő alkalmazást igény bevevő
Érintett, mint felhasználó szavatol továbbá azért, hogy a harmadik személy Érintett, mint címzett az
üzenet küldéséhez hozzájárult. A képeslapküldő alkalmazást igénybe vevő Érintettek a képeslapküldő
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alkalmazás igénybevételével akként nyilatkoznak, hogy szükség esetén e harmadik személy Érintettek,
mint címzettek megfelelő hozzájárulásának igazolására képesek.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjének neve és elérhetőségei: dr. Puskás Attila (cím: 1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; telefon: 06 (1) 458-0561; email: DPO@telekom.hu).
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok
köre, az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Elektronikus karácsonyi
képeslapküldő
szolgáltatás, azaz a
képeslapküldő
alkalmazás nyújtása,
amelynek során az
Adatkezelő
minden
képeslapküldés után
100 Ft-ot adományoz
az Autistic Art – Mosoly
Otthon
Közhasznú
Alapítvány számára.

Az Érintettek hozzájárulása az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) a) pontja szerint.
Az érintetti hozzájárulás kiterjed arra,
hogy az Adatkezelő a képeslapküldő
alkalmazás
adatbázisában
az
következő
személyes
adatokat
kezelje a képeslapküldő alkalmazás
működtetésének idejére, legkésőbb
2019. január 1. napjáig: az Érintettek
által megadott név, a címzett neve, a
küldő és a címzett e-mail-címe,
valamint az üzenet szövege.
A
hozzájárulás
bármikor
visszavonható.
A
hozzájárulás
visszavonása
nem
érinti
a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
A képeslapküldő alkalmazást igénybe
vevő Érintettek, annak használatával,
azaz képeslap küldésével akként
nyilatkoznak, hogy a nem saját, azaz
harmadik
személyekre,
mint
címzettekre vonatkozó személyes
adatok megadására jogosultak, ahhoz
e harmadik személy Érintettek
hozzájárultak.

A kezelt
személyes
adatok köre
Az üzenetet
küldő Érintett
neve,
a
címzett
Érintett neve,
a küldő és a
címzett
Érintettek email-címe,
valamint az
üzenet
szövege.

Az adatkezelés
időtartama
A képeslapküldő
alkalmazás
működtetésének
ideje
(2018.
december
3.2019. január 1.),
legkésőbb 2019.
január 1. napja.
A
kezelt
személyes
adatok
az
Érintettek
írásbeli
kérelmére
(a
hozzájárulás
visszavonása
által),
de
legkésőbb
automatikusan a
képeslapküldő
alkalmazás
2019. január 1jei lezárásakor
véglegesen
törlésre
kerülnek.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei:
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
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- Isobar Budapest Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 044680; székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.;
telefon: +36 1 411 2200; email cím: hellobudapest@isobar.com). Az Isobar Budapest Zrt. az alábbi
tevékenységet végi az adatkezeléssel kapcsolatban: a képeslapküldő alkalmazás,üzemeltetése.
A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve
nemzetközi szervezet részére továbbításra.
A személyes adatok törlése iránti kérelmet az Érintettek a karacsony.telekom@isobarbudapest.com email-címre küldhetik.
A karacsony.telekom@isobarbudapest.com e-mail-címre küldött e-mail üzenetben bárki kérheti, hogy
azon e-mail-címe, amelyről a kérelem megküldésre került, a képeslapküldő alkalmazás rendszerében
kerüljön letiltásra. Ebben az esetben az adott e-mail-címre a képeslapküldő alkalmazással további
üzenet nem lesz küldhető.
Adatbiztonság:
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az Érintettek személyes adatait különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Érintett személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb
fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a
költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének
korlátozását, valamint.
d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az
adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.
Az Érintett jogosult arra, hogy. az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) az Érintett ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
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Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintetettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást,
hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken
terjeszthetik elő az Érintettek: event@telekom.hu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérheti.
A képeslapküldő alkalmazásban résztvevő személyes adatainak az Érintett kérésére történő törlése
esetén, az Érintettnek a szolgáltatásban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez
lehet fordulni.
Továbbá az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400,
fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A
per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az
Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
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