
Adatkezelési tájékoztató 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a keepthenightalive.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) 
felhasználói és a #keepthenightalive promóció („Promóció”) részvevői (a továbbiakban: 
„Felhasználó(k)” vagy „érintett(ek)”) a Weboldalon és a Promóció lebonyolítása során 
megvalósuló adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak. 

A Weboldal látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, a Promóció során 
személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerülhet sor.  

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a ROUST Hungary Kft. 
(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cjsz: 01-09-069270, adószám: 10401488-2-44, e-
mail cím: info@roust.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”) mindenkor az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek  és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges 
mértékben kezeli. 

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a 
GDPR-ban meghatározott fogalmával. 

1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, 
kezelésének időtartama 
 

a) Weboldalon megvalósuló adatkezelések 

Weboldal látogatói adatok – server-log-file-ok 

A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok 
tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének 
elemzésére, utólagos ellenőrzésre, a Weboldal elleni támadások felismerése, megakadályozása 
és vizsgálata) illetve statisztikai célokra kerül tárolásra. Ennek érdekében a Weboldal internet 
szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, 
amelyeket a Felhasználók böngészője automatikusan továbbít az Adatkezelő részére. Ez érinti 
a Felhasználók IP-címét, a Felhasználók böngészőjét és nyelvi beállításait, valamint a 
Felhasználók operációs rendszerét, a Felhasználók internet szolgáltatóját, a dátum/idő 
beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét. Az így nyert 
adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal az 
Adatkezelő nem kapcsolja össze. Abban az esetben, ha az Adatkezelő tudomást szerez a 
Weboldal jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartja ezeknek az 
adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogot. 



Az adatkezelés ideje: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.  

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése a fent felsorolt célok 
elérése érdekében (GDPR 6. cikk. (1) f) pont). 

b) A Promóció során megvalósuló adatkezelések 
 

i. A jelölésre szolgáló posztot közzétevő résztvevők személyes adatai 

A Felhasználók a Promócióra vonatkozó Részvételi Feltételeknek megfelelően az Instagram 
felületén közzétett poszttal jelölhetnek vendéglátóhelyeket a Promóció szerinti támogatásra. A 
jelölést tartalmazó posztot kizárólag a vendéglátóhely jelölésének érvényességének 
megállapítása és rögzítése érdekében tekinti meg. A jelölés rögzítése érdekében Résztvevő 
adatait Szervező a saját készülékein nem rögzíti, valamint egyéb módon sem kezeli, azokhoz 
kizárólag online, a Résztvevő által kezelt Instagram oldal felületén keresztül hozzáfér és a jelen 
szabályzatnak megfelelően jelölt vendéglátóegység adatait rögzíti, azonban a jelölést közzétevő 
személyét nem. Az ilyen posztot közzétevő érintetteknek a közösségi médiafelületen megjelenő 
személyes adatait az Adatkezelő és a Promóció lebonyolítójaként közreműködő CLUSO Kft. 
(1055 Budapest, Kristóf u. 3.) a szavazatok összesítése céljából kezeli egyedileg nem 
beazonosítható módon. 

A személyes adatok (közösségi oldalon megadott név, közzétett kép-, hang- vagy videófelvétel, 
vagy egyéb tartalom) kezelésére akkor kerülhet sor, ha a közzétett tartalom a Részvételi 
Feltételekben leírt valamely okból kifogásolható és ezért azt az Adatkezelő vagy az 
Adatfeldolgozó törölteti a Promóció közösségi oldaláról. 

Az adatkezelés ideje: a kifogásolt tartalom törlésének időpontjáig. 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a jogsértő és/vagy üzleti érdekeit sértő tartalmak 
eltávolításához fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk. (1) f) pont). 

 
ii. A jelölt és/vagy nyertes vendéglátóhelyekhez kapcsolódó személyes adatok 

Az Adatkezelő és a CLUSO Kft. a jelölt vendéglátóhelyekkel való kapcsolattartás céljából 
kezeli a vendéglátóhelyek esetlegesen személyes adatnak minősülő elérhetőségeit 
(kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma). 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekének (a Promóció Részvételi Feltételekben 
foglaltaknak megfelelő lebonyolításához fűződő érdekének) érvényesítése (GDPR 6. cikk. (1) 
f) pont), valamint a támogatási szerződés megkötése kapcsán a támogatási szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés ideje: A jelölt, de nem nyertes vendéglátóhelyek esetében a Promóció lezárásáig 
(azaz a támogatás teljes összegének kifizetéséig), nyertes vendéglátóhelyek esetében a 
támogatás kifizetését követő 5 évig. 

 
2. Adatfeldolgozók igénybevétele 



Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célok érdekében a következő adatfeldolgozókat 
veszi igénybe:  
 

a) Tárhely-szolgáltatás érdekében igénybe vett adatfeldolgozó 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor 
Hugo u. 18-22, info@mhosting.hu 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: tárhely-szolgáltatás 

 
b) A Weboldal működtetése és a Promóció lebonyolítása érdekében igénybe vett 

adatfeldolgozó 
 
Megnevezése: CLUSO Kft. (1052 Budapest, Kristóf tér 3., Cg. 01-09-919335) 
E-mail címe: cluso.digital@cluso.hu 
 
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: a Weboldal fejlesztése, üzemeltetése, a Promóció 
lebonyolítása. 

 
A adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai 
szerint kezelheti.  

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az 
Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az 
Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok 
védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti 
garanciákat nyújtja. 

 
3. Adattovábbítás 

Az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra. 

 
4. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, 
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő 
valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon 
megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni 
védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Felhasználók által megadott személyes 
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, 



megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése 
érdekében szükséges.  

 

5. Sütik (cookies) alkalmazása 

A Weboldal látogatottságának, forgalmának mérése, elemzése céljából a Google Analitics 
(Google Inc.) ún. sütik (cookies) alkalmazásával személyes adatokat gyűjt a Weboldal 
felhasználóitól. Ebből a célból rögzítheti a Felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési 
előzményeit. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltató a 
személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli. A Google 
adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy?hl=en-
US  

A Felhasználó a böngészőjében letilthatja a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben 
előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között a Weboldal egyes funkciói teljeskörűen nem 
használhatóak.  

6. Az érintettek jogai 
 

a) Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak 
érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti 
információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke 
szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő fent megjelölt 
elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi 
kezelésével kapcsolatban.  
 
b) Hozzáféréshez való jog: 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 és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 
kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy 
közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok 
(helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett 
panasz benyújtásának joga és az adatforrásokra vonatkozó információ.  
 
Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt 
személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében. 
 
c) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok 
kiegészítését kérje.  
 
d) Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételét követően haladéktalanul de 
legkésőbb 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az 



érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; 
az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés 
jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az 
Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi 
kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni. 

 
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó 
személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének 
idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.  
Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az 
érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a 
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye 
érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha 
tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak kivételes esetben lehet kezelni. 
 
f) Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az 
Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag 
megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés 
hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  
 
g) Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes 
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  

 
h) Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az 
Adatkezelőhöz fordulhatnak a fent megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle 
telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 
jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c). 

 



Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás 
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

 
Budapest, 2020. december 21. 

ROUST Hungary Kft. 


