
A Kapszula Kommandó 

 adatvédelmi tájékoztatója  
  

A Diamond Agency Kft. (székhely: 4031. Debrecen, Derék utca 183. 2. em. 5.,  

cégjegyzékszám szám: 09-09-009130, adószám: 12912386-2-09, e-mail: 

info@kapszulakommando.hu, képviseli: Dr. Ráczné Fadgyas Zsuzsanna Edit, 

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett 

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó 

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja 

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, 

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a 

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint 

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.  
  

Kik az érintettek?   

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat 

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon 

személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az 

érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a 

Munkatársak, a vendégek, az Adatkezelő szolgáltatásai után érdeklődők, az 

Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy 

Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.  
  

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, 

mennyi ideig kezeli az adataimat?  
  

Információ kérése  
  

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel 

kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak 

megadása mellett.  

Kezelt adatok köre és célja:  

név*  azonosítás  

irányítószám  azonosítás 

felhasználónév azonosítás 

e-mail cím*  kapcsolattartás  

kérdés tartalma*  válaszadás  

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és 

kapcsolattartás.  

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.  
  

 

 

mailto:info@kapszulakommando.hu


Hírlevél küldése  
  

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.  

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, 

akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes 

adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.  

A kezelt adatok köre és célja:  

név  azonosítás (jogszabály szerint 

kötelező adat)  

e-mail cím  hírlevél kiküldése (jogszabály szerint 

kötelező adat)  

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű 

általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb 

akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, 

elmaradásáról.  

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, 

valamint az info@kapszulakommando.hu e-mail címre küldött lemondási 

kérelem útján.   

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Diamond Agenvy Kft., 

4024 Debrecen, Nap utca 16.  

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további 

hozzájárulást nem ad.  
  

Nyereményjáték szervezése  

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. Az 

érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett 

nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni. A kezelt adatok 

köre:  

vezetéknév*  azonosítás  

keresztnév*  azonosítás  

telefonszám*  kapcsolattartáshoz szükséges  

email cím  kapcsolattartáshoz szükséges  

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a 

kapcsolattartás.  

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.  
  

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing  
  

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az 

azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és 

egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson 

alapul.  

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi 

oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon 



megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.  Kezelt adatok 

köre és célja:  

érintett publikus neve  azonosítás  

publikus fotója  azonosítás  

publikus e-mail címe  kapcsolattartás  

érintett közösségi oldalon keresztül 

küldött üzenete  

kapcsolattartás, válaszadás alapja  

érintett általi értékelés, vagy más 

művelet eredménye  

minőségjavítás, vagy egyéb művelet 

célja  

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az 

érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.  

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal 

kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi 

oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal 

segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. Adatkezelés 

időtartama: érintett kérésére törlésig.  
  

Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - 

készített képek, videófelvételek, hangfelvételek   
  

A nevezett adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott 

hozzájárulás esetén valósulhat meg.  

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul 

ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön szolgáltatás 

igénybevétele során.  A kezelt adatok köre és célja:  

érintettel készült hangfelvétel   azonosítás  

érintett arcképmása  azonosítás  

érintettről készült egyéb képfelvétel, 

ideértve a videófelvételt, amelyről az 

érintett felismerhető  

azonosítás  

név  hozzájárulás azonosításához  

e-mail cím  kapcsolattartás  

hozzájárulás jelzése  hozzájárulás meghatározása  

Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- 

és videófelvételek érintetti hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán 

vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az adatkezelő marketingje.  

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.  
  

Kik kezelik az adataimat?  

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez 

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő 

Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az 

Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.  



  

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?  

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a 

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében 

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az 

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók 

tevékenységéért.  
  

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei 

számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a 

Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint 

célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a 

Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján 

is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő 

hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat 

adatokat a kérelmező hatóság felé.  
  

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási 

tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat 

hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben 

meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a 

Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.  
  

Milyen jogaim vannak?  

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, 

a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok 

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás 

joga, hatósághoz fordulás joga.  
  

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek 

meghatározásra.  
  

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?  

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás 

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja 

– az info@kapszulakommando.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más 

elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot 

a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül 

megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a 

nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  
  

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?   

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   



Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  www: 

http://www.naih.hu   

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   
  

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, 

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak 

megsértése esetén:   
  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 

Budapest, Ostrom u. 23-25.  

Levélcím: 1525. Pf. 75  

Tel: (06 1) 457 7100  

Fax: (06 1) 356 5520  

E-mail: info@nmhh.hu  
  

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.  
  

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az 

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat 

követelhet.  
  

Adatkezelő kijelenti, hogy   

• a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a 

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti 

megváltoztatására a jogot  
  

Kelt: 2019. július hó 24. nap            
    


