ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ingyenes Wifi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő elérhetősége:
Adatkezelő honlapja:

Ráckevei Polgármesteri Hivatal
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
15393238-2-13
rackeve@rackeve.hu
06-24-523-333
www.rackeve.hu

Adatkezelő képviselője:

dr. Kereszturi Zita jegyző

Adatvédelmi tisztviselője neve:
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége:

dr. Kolter-Mucska Dóra
kolter-mucska.dora@rackeve.hu
06-24-523-323

(a továbbiakban: Hivatal, vagy Adatkezelő)
Az Adatkezelő vezeték nélküli ingyenes internet csatlakozást (a továbbiakban: WiFi szolgáltatás)
biztosít az ügyfelek részére a Hivatal Szent István tér 4. szám alatti épületében.
2. Adatkezeléssel kapcsolatos információk:
Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:
Érintettek kategóriája:
Személyes adatok kategóriája:

Címzettek kategóriája:
Személyes adatok forrása:
A személyes adatokhoz való adatkezelői
hozzáférés:

Harmadik személy részére történő
adattovábbítás:
Az adatkezelés időtartama:
Adatbiztonság az adatkezelés során:

Korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások
nyújtása az ügyfelek számára az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény alapján.
Az érintett hozzájárulása.
A WiFi szolgáltatást használó ügyfelek.
IP cím, a hálózatra történő felcsatlakozás
időpontja, a MAC cím, az eszköz gyártója, a
forgalmazott adatmennyiség, a látogatott
URL(k) és használt szolgáltatások listája, a
használt web böngésző típusa, a használt
eszköz operációs rendszere.
Az érintett maga.
Az Adatkezelő nem tárolja a WiFi
szolgáltatáshoz csatlakozás személyes adatait.
A csatlakozás ideje alatt az Adatkezelő szerver
üzemeltetői láthatják az adatokat, de azokat
nem tudják rögzíteni. Az Adatkezelő nem
folytat statisztikai elemzést a személyes
adatokkal kapcsolatban.
Az Adatkezelő nem rögzít és kezel adatokat.
Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai
védelmi
intézkedések
betartásával
gondoskodik
a
személyes
adatok
sértetlenségéről.
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3. Tájékoztatás az érintettek jogairól:
Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
- tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
- adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
- zároláshoz való jog,
- helyesbítéshez való jog,
- tiltakozáshoz való jog,
- adathordozhatósághoz való jog.
Amelyekből adatrögzítés hiányában kizárólag a „Tájékoztatás kéréshez való jog” értelmezhető és
gyakorolható. Az Adatkezelő ekkor köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a válaszát.
4. Jogorvoslat:
Az ügyfél a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét a Hivatal
adatvédelmi tisztviselőjéhez juttathatja el írásban, a jelen tájékoztatóban szereplő
elérhetőségeken. Amennyiben az ügyfél nem fogadja el a Hivatal intézkedését, illetve válaszát,
jogorvoslattal élhet, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vagy jogsértés
esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
5. További információk:
5.1. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért: az ügyfél mobil
eszközének esetleges meghibásodása; számítógépes vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés; a
látogatott oldalak által a felhasználó rendszerében történt károkozás; az internetkapcsolat
esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a meghiúsult vagy hibás
adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése
vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása.
5.2. Az ügyfél számára különösen tilosak a következő magatartások: a szerzői jogok
megsértése; szellemi alkotások illegális terjesztése; a tiltott haszonszerzésre irányuló internetes
tevékenység; a szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját
szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele; a reklámok terjesztése, mások személyiségi jogainak
megsértése; a másokra nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű
érzékenységét sértő), másokat zaklató tevékenység.
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