EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Well and Fit
A jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán
készült.
A wellandfit.hu egy internetes sajtótermék. Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános
Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia
kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 08.
I.
Kötelező tájékoztatás
Well and Fit Szerkesztősége
www.wellandfit.hu
1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Levélcím: 1554 Budapest, Pf.: 25.
E-mail: wellandfit@centralmediacsoport.hu
Telefon: +3614371626
Fax: +3614373737
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Vezető szerkesztő. Jenei Gréta
Felelős kiadó: Varga Zoltán vezérigazgató
A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren
tárolja a személyes adatokat.
Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de a wellandfit@centralmediacsoport.hu fogadja a panaszokat.
II.
Az adatkezelés részletei
1. A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM,
illetve hírlevélküldés) nem történik.
2. Egyéb adatkezelési tudnivaló
wellandfit@centralmediacsoport.hu
Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

A Central Médiacsoport az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat,
kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd
törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések
kivételével.

Egyéb kezelt adatok
köre

A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális
Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.

Adatbiztonság

A Central Médiacsoport a számára elérhető legmagasabb szintű
adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazza, és a Drávanet Zrt.-nél
telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Naplózott adatok

A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a
visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének
ellenőrzése érdekében, valamint anonimizálást követően statisztikai célból

folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:
dátum, IP cím, user-agent string (böngésző technikai azonosító jelzése),
látogatott oldal.
Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D), F) 2.
A cikkekhez kapcsolódóan a Facebook Comment megoldással lehetséges
Külső webanalitikai és
hozzászólásokat fűzni. Kettős adatkezelés valósul meg: A Central
hirdetés-kiszolgálók,
Médiacsoport a Szolgáltatás keretében megjeleníti és hozzáfér a
kommentelés
kommentelő nevéhez és kommentjéhez. A másik adatkezelő a Facebook
Inc. (Menlo Park, California, USA. Adatkezelési tájékoztató:
https://www.facebook.com/about/privacy/update )

3. Cookie tákjékoztatás
3.1 A cookie-kban gyűjtött információk
Látogatók
Az oldal regisztráció nélkül vehető igénybe, így
adatgyűjtés nem történik.
A felhasználói élmények fokozása, statisztikai
adatgyűjtések
érdekében
„cookiek,
illetve
mérőpixelek kerülnek elhelyezésre.
A sütik a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik.
Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár
egyesével, akár típus szerint.
3.2 Cookie-k pontos megnevezése
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Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása
nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com,
googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
_hjid
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A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak
egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

4. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése
vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016.
Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az wellandfit@centralmediacsoport.hu e-mail
címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. Well&Fit Szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca
9. postai címen tudja érvényesíteni.
5. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési
Tájékoztatója
A
2020.
01.
07-ig
érvényes
korábbi
adatkezelési
tájékoztató
https://wellandfit.hu/app/uploads/adatvedelmi-tajekoztato.pdf-nyilatkozatlinken.

elérhető

