Cafeblog
Egyedi Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt a Felhasználási
feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen
tájékoztatóban is irányadók.
I. Cafeblog Profil adatok
Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, megjelenítendő név.
Blog regisztrációhoz szükséges további adatok: blog cím, blog URL.
Cafeblog Profil testreszabása révén kezelt további adatok: keresztnév, családi
név, bemutatkozás, jelszóval védett Felhasználói Tartalmak jelszava,
Felhasználói Tartalmak.

Nyilvános adatok

A regisztrációval és Profil testreszabása során nyilvánosságra kerülő adatok:
megjelenítendő név, bemutatkozás, profilkép, regisztráció időpontja, azon
blogok listája, ahol a Felhasználó neve alatt blogbejegyzés jelent meg,
Felhasználói Tartalmak. Egyes Felhasználói Tartalmak nyilvánossága jelszóval
korlátozható.

Adatkezelés célja

Cafeblog Szolgáltatás üzemeltetése: Adatkezelési Tájékoztató III.1. a)-f), h)
pont

Adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig, az utolsó
belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való
megszűnéséig tart.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

NAIH-57376/2012.

II.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

név, email cím

Adatkezelés célja

Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)

Adatkezelés
időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.
Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön
vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az
info@cafeblog.hu email címen, vagy a Central Digitális Média Kft. 1872
Budapest postai címen. A hozzájárulás visszavonása blogoldalanként és a
hírlevél egészére vonatkozóan is lehetséges.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

NAIH-78394/2014.
NAIH-80218/2014.

III.

Jutalékszerződésre tekintettel kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Magánszemély esetén: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje,
lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, felsőoktatási és nyugdíj jogviszonyra
vonatkozó adat, személyi jövedelemadó fizetéssel kapcsolatos adatok, email
cím, telefonszám, bankszámlaszám (számlavezető bank), bérszámfejtési
információk, blog.
Cég esetén: cégnév, cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám
(számlavezető bank), telefonszám, kapcsolattartó neve, címe és telefonszáma;
vezető tisztségviselő neve, anyja neve, személyi igazolványszáma,
adóazonosító jele; számlázási információk, blog, blog szerkesztésében
résztvevő neve, email címe és jogviszonya a céggel.

Egyéni vállalkozó esetén: név, cím, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám,
telefonszám, bankszámlaszám (számlavezető bank), számlázási információk,
blog, blog szerkesztésében résztvevő neve, email címe és jogviszonya az
egyéni vállalkozóval.
Jogalap

A hirdetési jutalék fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen, valamint a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényen alapul.

Adatkezelés célja

hirdetési szerződés megkötése, teljesítése, a Felhasználók személyre
szabottabb kiszolgálása, panaszkezelés és a számviteli kötelezettség
teljesítése

Adatkezelés
időtartama

A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény
169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényben meghatározott elévülési ideig tart az adatkezelés.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra
vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés
adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

IV.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Üzenet a bloggernek

A Látogató, illetve a Felhasználó által az ’Üzenet a bloggernek’ szolgáltatás
keretében a Felhasználó részére küldött üzenet tartalmát és a feladó email
címét a Central Digitális Média Kft. nem tárolja. Az üzenetküldés lehetőségét a
Felhasználóval való közvetlen kapcsolatfelvétel céljából biztosítja a Central
Digitális Média Kft..

Adathelyesbítés

A regisztrációs és profil adatok a Cafeblog Profilban bármikor módosíthatók – a
blog URL-je kivételével – a ’Felhasználók’>>’Saját adatlap’ menüpont alatt.
A Jutalékszerződés megkötése során megadott adatok módosítása a ’Hirdetési
szerződés’ menüpont alatt kezdeményezhető (adatkörtől függően további
írásbeli nyilatkozat megtétele válhat szükségessé).

Adattörlés

A
regisztráció
törlése
a
Cafeblog
Profilban
a
’Regisztráció
törlése’>>’Regisztráció törlése’ menüpont alatt kezdeményezhető. A törlés
megerősítésével a regisztráció megszűnik, a személyes adatok törlésre
kerülnek, a Felhasználói Tartalmak pedig – az arra jogosult általi kifejezett
eltérő rendelkezés hiányában – ezt követően név nélkül, „Törölt felhasználó”
megjelölés mellett érhetőek el. A Cafeblog használata során a Felhasználói
Tartalmak törlésére a Felhasználási feltételekben és a Segítség bogban
meghatározott módon kerülhet sor.
A Jutalékszerződés megszüntetése a ’Hirdetési szerződés’ menüpont alatt
kezdeményezhető. A Jutalékszerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az
utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Felhasználó adatait az adózási
előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges törvény által előírt
adatok kivételével.

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

Kazánház

Adatbiztonság

A Central Digitális Média Kft. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely
kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót
nem lehet belőle visszaállítani.

A Central Digitális Média Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat,
kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli –
a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

A Central Digitális Média Kft. a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest,
Szentmihályi út 137.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és

székhelyén tárolja a személyes adatokat.
Cookie

A látogatói forgalom méréséhez, a belépett Felhasználó server session
adatának azonosításához (session ID), valamint a kényelmi funkciók
biztosításához szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják.
A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében
a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó
számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával.
Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző
ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.
Amennyiben a Felhasználó ezt külön engedélyezi (jelszó cookie) az utolsó
belépéstől számított 2 hétig bejelentkezett státusz fogadja a Felhasználót,
amennyiben a böngésző ablakot kilépés nélkül zárta be.
Az egyéb WordPress felhasználói (vezérlőpult, blog) beállításokat tároló cookie
lejárati ideje 1 év.

Naplózott adatok

A
Central
Digitális
Média
Kft.
hibakereséshez,
a
visszaélések
megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése
érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően
törli a következő adatokat:
dátum, IP cím, user-agent string (böngésző technikai azonosító jelzése),
látogatott oldal.

Külső webanalitikai
és hirdetéskiszolgálók

Adatkezelési Tájékoztató X.D.2. (Adsense, Analytics), X.D.3. (WebAUDIT),
X.D.4., X.D.5.

Tájékoztató
érvényes
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