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Hatály és célok
A jelen Adatvédelmi tájékoztató (“Tájékoztató”) ismerteti, hogyan gyűjti és használja fel a Dentsu Aegis Network (DAN) a
munkavállalójelölt, így az Ön személyes adatait az Európai Unión (EU) belül és hogyan gondoskodik az adatok biztonságáról.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön munkahelyének országában további szabályozás lehetséges. Ha ilyen helyi szabályozásra van
szükség a helyi törvények vagy jogszabályok teljesítéséhez, amennyiben az érintett helyi szabályozás bármilyen tekintetben
ütközne a jelen dokumentummal, akkor a jelen dokumentum csak annyiban alkalmazható, amennyiben az a mindenkor érvényes
helyi szabályozással összhangban van vagy összhangban lehet.
Meglévő munkavállalók esetében a külön EU Munkavállalói Adatvédelmi Tájékoztató érvényes a belső felvételi eljárásokra.

Az Ön adatai és az adatvédelem
Mi a DAN-nél nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet. Adataira szükségünk van ahhoz, hogy világszínvonalú kiválasztási
szolgáltatásokat tudjunk biztosítani Önnek, azonban adatainak védelme és magánélethez való jogának tiszteletben tartása
alapvető fontosságú az Ön bizalmának megőrzéséhez. A DAN Globális adatvédelmi irányelvei itt megtalálhatók.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban bizonyos jogi szavakat vagy kifejezéseket használunk. Ezeket könnyen észreveheti: az első
előfordulásukkor eltérő színnel jelöljük őket. Ha nem biztos benne, hogy mit jelentenek ezek a szavak és kifejezések, a jelentésüket
megtalálja a jelen Adatvédelmi tájékoztató végén a fogalommeghatározások között.
A Dentsu Aegis Network és annak szervezetei ("DAN", "mi") globális HR információs rendszert ("HRIS") működtet többek között a
munkaerő-toborzás céljaira és a potenciális munkavállalók és felvételre pályázók személyes adatainak gyűjtésére és tárolására.

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Önről a felvételi eljárás során?
Az Ön körülményeitől, szerepétől és a jogszabályoktól függően különböző típusú személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel
Önről, az alábbi nem teljeskörű felsorolás alapján:

Adattípusok

Példák

Az Önnel otthon és munkahelyén való
kapcsolattartásra szolgáló adatok

név, cím, telefonszám és e-mail cím

(Önt vagy minket érintő) vészhelyzet esetén
megkeresendő személyek adatai
Az Ön azonosításához szükséges adatok

név, cím, telefonszám, e-mail cím és az adott személy kapcsolata Önnel.

Az Ön nálunk és/vagy érintett harmadik
személynél történő munkavégzésre való
alkalmasságára vonatkozó adatok

Fényképek, útlevél és/vagy jogosítvány adatai, elektronikus aláírások,
nemzeti biztosítási vagy társadalombiztosítási szám (ha van).
Referenciák, interjúk feljegyzései, munkavállalási vízumok, azonosító adatok
pl. útlevél és jogosítvány adatai, korábbi munkahelyekre vonatkozó
nyilvántartások/ellenőrzések eredményei, beleértve a büntetett előéletre,
hitelképességre és csalásokra vonatkozó ellenőrzéseket.

Az Ön készségeire és tapasztalataira vonatkozó
adatok

Önéletrajzok, szakmai önéletrajzok és/vagy jelentkezési űrlapok,
referenciák, szakképzettségre, készségekre, képzésekre és egyéb
megfelelőségi feltételekre vonatkozó nyilvántartások.

További olyan adatok, amelyeket kérhetünk,
ha azt jogszabály megengedi

A helyi jogszabályokat is figyelembe véve, megkérhetjük Önt, hogy
regisztrálja személyes adatait, amelyek között szerepelhetnek a
nemzetiségére, rokkantságára, korára, vallására/világnézetére, nemére és
szexuális irányultságára vonatkozó adatokat.
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Cookie adatok

További tájékoztatásért lsd. Cookie Tájékoztatóban.

Ki gyűjti a személyes adatait?
Az Ön személyes adatait a DAN szervezet gyűjti a felvételi eljárás céljaira, amelynek során – ha az sikeres – munkaszerződést köthet
Önnel. Ez a DAN szervezet az adatkezelő az Önről gyűjtött személyes adatok tekintetében.
Amennyiben Magyarországon - a Dentsu Aegis Network Hungary Cégcsoportba tartozó - potenciális munkáltató DAN szervezet
nem a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cg.: 01-09-168441), úgy a
potenciális munkáltató DAN szervezet mellett a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. szintén adatkezelő. A potenciális
munkáltató DAN szervezet és a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. közös adatkezelőknek minősülnek ebben az esetben.
A www.dan.hu honlap üzemeltetője a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cg.:
01-09-168441)

Hogyan gyűjtjük a személyes adatait?
Az alább leírtak szerint gyűjtünk személyes adatokat Öntől és más szervezetektől.
Ön személyes adatokat ad át önmagáról és másokról
Ezek azok a személyes adatok, amelyeket a Dentsu Aegis Network Hungary Cégcsoport HR csoportjának (Dentsu Aegis Network
Hungary Média Kft., székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., cégjegyzékszám: 01-09-168441, adószám: 10781137-2-41,
adatkezelés tárgyában illetékes vezető: Skultéti Viktor) ad meg.
Ezenkívül másokról, így például eltartottjairól és más hozzátartozóiról is átadhat személyes adatokat nekünk. Ez általában HR
adminisztrációs és menedzsment célokból történik, pl. vészhelyzeti kapcsolattartási adatok, vészhelyzetben a legközelebbi
hozzátartozóval való kapcsolatfelvétel céljából.
Mielőtt más személy személyes adatait átadná nekünk, Ön köteles




tájékoztatni az érintettet:
o hogy át kívánja adni személyes adatait a DAN szervezetnek, és
o hogyan dolgozza fel a DAN szervezet az érintett személyes adatait; és
meggyőződni arról, hogy az érintett beleegyezett abba, hogy személyes adatait megossza velünk.

Amennyiben Ön a www.dan.hu honlapon, az ott megadott e-mail címen keresztül juttatja el a Dentsu Aegis Network Hungary
Cégcsoport potenciális munkáltató DAN szervezetének és - amennyiben eltérő személy,- Dentsu Aegis Network Hungary Média
Kft.-nek, önéletrajzát nyitott pozícióra jelentkezés céljából, a nevezettek részére történő megküldés feltétele a jelen Tájékoztató
elfogadása és az Ön adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha az érintett a job.hungary@dentsuaegis.com linkre való
kattintás után, az alapértelmezett levelező programjában megjelenő rövid tájékoztató szöveget, - melyben elérhető a jelen
Tájékoztató is - áttanulmányozza és az emailből ezen tájékoztató szöveget, annak elküldése előtt nem törli. Amennyiben az email
alján található szövegrészt az érintett törli, úgy a beérkező email az önéletrajzzal együtt nem fogadható be, ezért azonnal töröljük.
A fentiek szerinti email-ben elküldött önéletrajz megküldésével az érintett a személyes adatainak kezeléséhez járul hozzá és ezzel
egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.
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Személyes adatokat gyűjthetünk más szervezetektől is
Más szervezetektől is gyűjthetünk információkat Önről. Például, az alábbiakat gyűjthetjük: referenciákat a korábbi munkáltatóitól;
orvosi jelentéseket külső szolgáltatóktól; és a háttérellenőrzés eredményeit (ha ezeket az irányadó jogszabályok megengedik).

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?
Személyes adatait különböző célokra gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, figyelembe véve a helyi jogszabályokat és az esetlegesen
alkalmazandó kollektív szerződéseket. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy az alábbi lista nem teljes körű felsorolása azoknak
a céloknak, amelyekre munkaerő-toborzási célokból személyes adatokat dolgozunk fel.
Azok a célok, amelyekhez
szükségünk van az Ön
személyes adataira:
Toborzás

Az
ügyfelekkel
beszállítókkal
kapcsolattartás

és
való

Csalás megelőzése
Sokszínűségre
vonatkozó
adatok

Példák

Annak értékelése, hogy Ön alkalmas-e a DAN-nál történő munkavégzésre;
 Munkaerő-igénylési és pályázókezelési tevékenységek;
 Megüresedett álláshelyre megfelelő jelöltek kereséséhez;
 Szűrés, értékelések és interjúk lefolytatása;
 Nyilvántartás vezetése a levelezésről;
 Ajánlattétel és munkaszerződések biztosítása;
 Felvétel előtti ellenőrzések elvégzése, beleértve annak ellenőrzését, hogy Ön jogosult-e
dolgozni, valamint a büntetett előélet és hitelképesség ellenőrzése, ahol szükséges
Ide tartozik:
 a vonatkozó ellenőrzések adatainak átadása ügyfeleknek (a szabályozott ügyfelekre
vonatkozó előírásoknak megfelelően),
 elérhetőségek, életrajzi adatok vagy fényképek.
Adatait ellenőrizhetjük a csalásmegelőzési adatbázisokban.
Egyes országokban a helyi jogszabályokat is figyelembe véve, megkérhetjük Önt, hogy
regisztrálja nálunk személyes adatait, amelyek között szerepelhetnek a nemzetiségére,
rokkantságára, korára, vallására/világnézetére, nemére és szexuális irányultságára vonatkozó
adatokat. A fenti adatok segítségével javítani tudjuk alkalmazási gyakorlatunkat, és a fenti
adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk.

A DAN által az Ön személyes adataival végzett adatkezelői-és adatfeldolgozási tevékenységekről az alábbi elérhetőségeken kaphat
tájékoztatást és további információkat:
Név: Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Cégjegyzékszám: 01-09-168441
Adószám: 10781137-2-41
Adatkezelés tárgyában illetékes kapcsolattartó személy: Pőcze Éva
Telefonszám: +36 1 411 2200
E-mail: privacy.hungary@dentsuaegis.com

Melyek az Ön személyes adatai kezelésének jogi alapjai?
Az adatvédelmi jogszabályok előírják, hogy csak olyan személyes adatokat kezelhetünk, amelyekre megfelelő jogalapunk van.
Ezeknek a jogszabályoknak megfelelően adatkezelői tevékenységeinket az alábbi egy vagy több jogalapon végezzük:


Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a ránk nézve kötelező jogi előírásokat;



Az adatkezelés szükséges az általunk vagy harmadik fél által érvényesítendő jogos érdekek érvényesítéséhez.
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Az adatkezelés szükséges annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelynek Ön a szerződő fele, vagy azért, hogy az Ön
kérésére megtegyük a szükséges lépéseket, mielőtt Ön és a DAN szervezet megkötnék a vonatkozó szerződést.

Különleges (Érzékeny) személyes adatok kezelése
A különleges (érzékeny személyes) adatok kezelését az alábbi egy vagy több jogalapon végezzük. Az adatkezelés szükséges:


a mi vagy az Ön kötelezettségeinek teljesítéséhez, a mi vagy az Ön munkaviszonnyal, társadalombiztosítással kapcsolatos
vagy a szociális védelemre vonatkozó jogszabályokban biztosított jogai gyakorlásához, az irányadó jogszabályokban
megengedett mértékig;



az Ön alapvető érdekeinek vagy harmadik személy alapvető érdekeinek védelmében, ha Ön vagy az érintett személy
fizikailag vagy jogilag nem képes megadni hozzájárulását (például orvosi vészhelyzet esetén);



a törvényes követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;



kizárólag abban az esetben, ha az Ön különleges (érzékeny) személyes adatainak kezelését nem tudjuk a fenti jogalapok
egyikével sem indokolni, kikérjük az Ön hozzájárulását a személyes adatai általunk történő kezeléséhez. Ezt a
hozzájárulást külön fogjuk beszerezni Öntől.

Ha megkértük a hozzájárulását a különleges(érzékeny) személyes adatai kezeléséhez, ezt a hozzájárulást visszavonhatja, ehhez fel
kell vennie a kapcsolatot a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. jelen Tájékoztatóban fentebb megjelölt képviselőjével. Ha a
hozzájárulását visszavonta, de mi megőrizzük a különleges (érzékeny) személyes adatait, ezeket az adatokat csak akkor kezeljük,
ha van valamilyen további jogalapunk erre (például, ha személyes adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a munkajogi
relevanciájú kötelezettségeinket teljesítsük). Vegye figyelembe, hogy ha visszavonja a hozzájárulását, ezzel megakadályozza, hogy
bizonyos feladatokat el tudjunk végezni. Például nem tudjuk felvenni a kapcsolatot közeli hozzátartozójával vészhelyzet esetén.
Büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok feldolgozása
Büntetett előéletre vonatkozó személyes adatokat a DAN csak akkor kezel, ha azt az irányadó jogszabályok megengedik. Például
a büntetett előélet ellenőrzését felvételkor elvégezzük, ha ezt jogszabály lehetővé teszi.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
Személyes adatait a DAN szervezetén belül tartjuk. Az Ön személyes adatai általunk megoszthatók további DAN szervezettel és a
jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból felhasználhatjuk. Előfordulhat, hogy a DAN-on kívüli szervezeteknek is hozzáférést
kell biztosítanunk az Ön személyes adataihoz. Minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
biztosítsuk személyes adatai titkosságát, biztonságát és védelmét, beleértve amikor azokat meg kell osztanunk megbízható
partnereinkkel.
A www.dan.hu weboldal tekintetében a tárhelyszolgáltató a Dentsu Aegis Network Cégcsoportba tartozó Isobar Budapest Zrt.
(Cg.01-10-044680, székehelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.).
A Dentsu Aegis Network minden ésszerű eszközt felhasznál annak érdekében, hogy harmadik felek az Ön személyes adatait csak
az Ön által meghatározott célokra, illetve a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. Adatvédelmi Tájékoztatójával összhangban
használják fel.
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Személyes adatait kiadjuk más országokba is?
Az Ön személyes adatait megoszthatjuk más DAN szervezetekkel, illetve a DAN-on kívüli szervezetekkel is.
Az Ön személyes adatait kiadhatjuk más országokba (és ott tárolhatjuk), ahol azokat alkalmazottaink (vagy beszállítóink)
feldolgozhatják. Ha ez történik, gondoskodunk a jogszabályi előírások betartásáról és arról, hogy az Ön személyes adatait mindig
az általunk alkalmazott azonos biztonsági normák szerint védjük.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a toborzás keretében meghirdetett pozíciót (munkakört) be nem töltik, vagy Ön a
pozíció (munkakör) betöltésére leadott jelentkezését vissza nem vonja. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a toborzási határidő
lezárását követően az Ön külön erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén, a hozzájárulását megelőző, előzetes
tájékoztatásunk szerinti időtartamig a személyes adatait tovább kezeljük.

Az Ön jogai
Önnek számos joga van a személyes adatait illetően. Ezeket a jogokat az alábbiakban részletesen ismertetjük.
A személyes adataihoz való hozzáférés
Ön jogosult másolatot kérni azokról a személyes adatokról, amelyeket a DAN Önről tárol.
Személyes adatainak helyesbítése és aktualizálása
Ön jogosult kérni a személyes adataiban előforduló esetleges pontatlanságok helyesbítését. Fontos, hogy az általunk Önről tárolt
személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Ennek érdekében kérjük, értesítsen minket bármely változásról vagy
aktualizálja személyes adatait.
Személyes adatok törlése és felhasználásának letiltása
Ön jogosult kérni az Önről tárolt nem releváns személyes adatok törlését vagy letiltását, illetve jogosult tiltakozni a személyes
adatai további kezelése ellen.
Ha hozzájárulását kértük a személyes adatai kezeléshez, ne feledje, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, amihez fel
kell vennie a kapcsolatot a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt képviselőjével. Vegye
figyelembe, hogy ha hozzájárulását visszavonja, ezzel megakadályozza, hogy bizonyos feladatokat el tudjunk végezni a kiválasztási
eljárásban.
Az Önt megillető egyéb jogok, ha Ön Franciaországban van
Ha Franciaországban él, jogosult továbbá általános vagy különös utasításokat adni arra, hogy halálát követően miként kezeljék a
személyes adatait.
Ha Ön EU-s állampolgár Az Ön további jogai 2018. május 25-től:


Adathordozhatóság – Kérheti, hogy az általunk Önről nyilvántartott személyes adatokat adjuk ki Önnek, és – ha
technikailag lehetséges – az érintett adatokat adjuk át egy másik, DAN-tól eltérő szervezetnek – azzal, hogy jogszabályban
erre vonatkozó korlátozások lehetnek.



Az adatkezelés korlátozásához való jog - Ön bizonyos esetekben korlátozhatja a személyes adatai általunk történő
kezelését:



A hozzájárulás visszavonásának joga - Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, ezt a hozzájárulást
bármikor visszavonhatja.



Jogos érdekekkel indokolt adatkezelés elleni tiltakozás - Ha az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert ez szükséges
valamely jogos érdek érvényesítéséhez, Ön jogosult az ilyen adatkezelés ellen tiltakozni.



Az elfeledtetéshez való jog – Ön jogosult kérni a személyes adatainak törlését, amennyiben:
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a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amire eredetileg gyűjtötték őket;
a személyes adatainak kezelése kizárólagos alapja az Ön hozzájárulása, és ezt a hozzájárulást Ön visszavonta;
a személyes adatai kezelése esetében az adatkezelés jogalapjaként az Ön jogos érdekeire támaszkodunk (kivéve,
ha az adatkezelés indokoltságát kellő módon igazoljuk és ezek az indokok megelőzik az Ön érdekeit); vagy
a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy törölni kell az EU vagy valamelyik EU tagállam irányadó
jogszabályának való megfelelés érdekében.

A fenti jogokon kívül Ön jogosult panaszt benyújtani az felügyeleti hatósághoz.
Magyarországon:
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
b. Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
c. Weboldal címe: http://www.naih.hu,
d. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése
következtében az adatkezelő megsértette jogszabályban rögzített jogait.
Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatainak biztonságáról?
Olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek védelmet nyújtanak az Ön személyes adataihoz való illetéktelen
hozzáférés, nem rendeltetésszerű használat, megváltoztatás, megsemmisítés vagy véletlen adatvesztés ellen.
Megfelelő szervezeti és műszaki biztonsági intézkedéseket hozunk és olyan szabályokat és eljárásokat alkalmazunk, amelyek
biztosítják, hogy a számítógépes rendszerekben tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
Amikor külső szervezeteket veszünk igénybe a megbízásunkból történő adatfeldolgozásra, kötelesek bizonyítani, hogy a DAN
részére végzett munka teljes időtartama alatt teljesítik a biztonsági előírásainkat és minden egyéb részükre adott utasításunkat,
valamint az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelnek. Ezek a szervezetek utasításaikat tőlünk kapják és a velük kötött
szerződésünkben megállapodunk azokról a kötelezettségekről, amelyek a feldolgozott adatok körére és az azokkal végezhető
műveletekre vonatkoznak.

Kérdése van?
Ha kérdése van vagy érdekli, hogy milyen módon kezeljük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt képviselőjével vagy az adatvédelmi tisztviselővel:
Garreth Cameron



Email: dpo@dentsuaegis.com




Cím: Data Protection Officer, Dentsu Aegis Network, székhely: Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF.
Telefon: Telefon: (+44) (0) 207 070 7700

Adatvédelmi menedzser, aki az Adatvédelmi Tisztviselő munkájának támogatója Magyarországon:
Pőcze Éva
 Email: privacy.hungary@dentsuaegis.com
 Cím: Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., (Cg.: 01-09-168441)
 Telefon: (+36 1) 411 22 00

Változat: EU Végleges 2018. május 25.
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A jelen Adatvédelmi Tájékoztató állapota és a módosításaira vonatkozó értesítések
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi aktualizálásának és felülvizsgálatának időpontja: 2018. május 25.

Változat: EU Végleges 2018. május 25.
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Fogalommeghatározások
Szó vagy kifejezés

Mit jelent?

Dentsu Aegis Network, DAN

A Dentsu Aegis Network, azaz DAN, jelenti a globális Dentsu Aegis Network
Cégcsoportot annak tagjaival.

DAN szervezet
Adatkezelő

A DAN szervezet jelenti azt a Dentsu Aegis Network Cégcsoportba tartozó
gazdasági társaságot, amelyik a munkaszerződést megköti Önnel.
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza;
Ez az a DAN szervezet lesz, amelyik a munkaszerződést vagy megbízási szerződést
megkötni tervezi vagy megkötötte Önnel. Ide tartozhatnak további DAN
szervezetek is, amelyek számára szükséges, hogy az Ön személyes adatait a DAN
szervezettel együtt kezeljék vagy saját céljaikra feldolgozzák.

További DAN szervezetek

A fent leírt DAN szervezet anyavállalatai, fióktelepei és/vagy leányvállalatai,
valamint a Dentsu Aegis Network Cégcsoportba tartozó bármely gazdasági
társaság, így különösen, de nem kizárólagosan a Dentus Aegis Network Hungary
Cégcsoportba tartozó valamennyi gazdasági társaság is.

Dentsu Ageis Network Hungary
Cégcsoport

A Dentsu Aegis Network tagjaiként a Dentsu Aegis Network Hungary Cégcsoportot
annak alábbi tagjai jelentik:
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca
15-23., Cg.: 01-09-168441)
CARAT Hungary 21. Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.; Cg.: 0109-718281)
Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., Cg.: 01-10-044680);
VIZEUM Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., Cg.: 01-09705841)
Posterscope Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23, Cg.: 01-09692941)

Személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ. Azonosítható személy az, aki közvetlen vagy közvetett módon
különösen valamely azonosító például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
A személyes adatok közé különösen a jelen Tájékoztató „Milyen típusú személyes
adatokat gyűjtünk Önről?” című szakaszában leírt adatok tartoznak.

Változat: EU Végleges 2018. május 25.
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Szó vagy kifejezés

Mit jelent?

Feldolgozás vagy (feldolgozott)

Bármilyen művelet, amelyet személyes adatokkal végeznek el, például gyűjtés,
felvétel, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy módosítás, visszakeresés,
egyeztetés, hasznosítás, továbbítás általi közlés, terjesztés vagy más módon
hozzáférhetővé tétel, csoportosítás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy
megsemmisítés.

Speciális adatkategóriák /
Különleges (érzékeny) személyes
adatok

Olyan személyes adatok, amelyekből olyan érzékeny tulajdonságokra lehet
következtetni, mint a faji vagy etnikai hovatartozás, a politikai vélemény, a vallási
vagy világnézeti meggyőződés, a szakszervezeti tagság, és ide tartoznak a
természetes személy egyedi azonosítására kezelt genetikai és biometrikus adatok,
illetve az egészségre és a nemi életre vagy irányultságra vonatkozó adatok is.
Az érzékeny személyes adatok közé az Adatvédelmi Tájékoztató „Milyen típusú
személyes adatokat gyűjtünk Önről?” című szakaszában leírt adatok tartoznak.

Felügyeleti hatóság

Változat: EU Végleges 2018. május 25.

Magyarországon:
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
b. Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
c. Weboldal címe: http://www.naih.hu
d. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

