A MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓJA
1. Preambulum
A Millenáris Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt fontosságúnak tartja a
rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. 2018. május 25.
napján hatályba lépett az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános
Adatvédelmi Rendelet, röviden: „GDPR”), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva
egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a
Millenáris Nonprofit Kft. felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az
adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. Az ügyfelek, illetve a Park látogatóinak
személyes adatait a Millenáris Nonprofit Kft. korábban is teljes körültekintéssel a szükségesség,
az arányosság és az adattakarékosság elveit szem előtt tartva kezeli, megfelelve az érvényben
lévő adatkezelési szabályozásoknak.
A Millenáris Nonprofit Kft., mint Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a
hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden
esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő
biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa az adott
partner vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő adatai
2.1. Az adatkezelő
Cégnév: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
Cégjegyzékszám: 01-09-895196
Adószám: 20644633-2-41
2.2. Az adatvédelmi tisztviselő
Neve: dr. Varga István Attila
Levelezési címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
E-mail címe: dpo@millenaris.hu
Telefonszáma: +36 1 336 4000

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett, www.millenaris.hu weboldal látogatásakor sem a
felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít főszabály szerint.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A
mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem,
csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat
kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphytheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatása keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és Google AdWords rendszerein keresztül ún. remarketing
hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák
használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról. Ezeknek az
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adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek
célzottá. az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további
weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem
tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
A cookie-k használatát a felhasználó a saját számtógépéről törölni tudja, illetve a
böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de
jellemzően
a
Beállítások
/
Adatvédelem
menüpontban
tehetők
meg.
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi
elérhetőségeken
olvasható:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
és
https://www.facebook.com/about/privacy/
Az Adatkezelő Cookie Tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://millenaris.hu/hu/cookie-tajekoztato

4. Az adatbiztonság
Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak
a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek
megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére,
ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre
juttatásához szükségesek. A Társaság ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen
felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

5. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok
gyakorlásának módja
Az adatkezelésben érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adataikról,
különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt
esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az Adatkezelő írásban tájékoztatja a tájékoztatást
kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor,
továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az Adatkezelő
helyesbíti.
A személyes adatokat törölni kell, amennyiben azok kezelése jogellenes;
• az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés
eseteit;
•
•

azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha
annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
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a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel
kezdeményezheti.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk
szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
törlést kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az
érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés
teljesítéséről vagy annak akadályáról az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának
hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása
esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
tájékoztatással együtt.
A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét
kivéve),
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
• törvényben meghatározott egyéb esetekben.
Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.
A tiltakozás jogossága esetén az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja,
továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére
az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
•

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy
amennyiben az Adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás
előterjesztője bírósághoz fordulhat.
Mindenki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai,
bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye
(állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti
a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.
Jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven készült, melynek angol nyelvű
kivonata is hozzáférhető. Bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
Budapest, 2022. január 11.
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