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Egyedi Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési
Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi
Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 1.
I. Kötelező tájékoztatás
Hírstart
e-mail: hirstart@centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437-1100
Fax: +36 1 437 3737
Impresszum: https://www.hirstart.hu/impresszum.php
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
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II. Az adatkezelés részletei
1. Igénybe vehető szolgáltatások
Regisztráció nélkül

Regisztrációval igénybe vehető további részszolgáltatások

Hírekre mutató linkek címeinek és lead-jeinek elolvasása
Kattintás a linkekre
Hírek megosztási lehetősége Facebook, Twitter, Google+ felé
Hírforrások elrejtése/mutatása
Hírtár: A Hírtárba automatikusan bekerülnek az olvasó által olvasott
hírek, és ott az olvasás utáni két hétben bármikor visszakeresheti
azokat. Két hét után a hírek törlődnek a Hírtárból.
A linkeken nem végzünk elemzést, nem használjuk fel annak adatait,
az adattörlést követően az adatok elvesznek.
Hírfigyelés: hírlevélfunkció, mely a kiválasztott témákban és
kulcsszavakra, kifejezésekre szűkítve küld a beállításoktól függően
napi 1-4 alkalommal egy e-mailt, benne a hírek címével és linkjével.
Az e-mailben lévő linkeken történő kattintást mérjük, de azt nem
kötjük a felhasználóhoz, azzal nem azonosítjuk be.
A felhasználói viselkedést nem elemezzük, nem használjuk fel annak
adatait, nem tároljuk azt, hogy milyen linkeket kinek küldtünk ki.
Tekintettel az e-mailben történő kiküldésre, külön kifejezett és
önkéntes hozzájárulás szükséges a részszolgáltatás
igéynbevételéhez.
Keresés a max 90 nap hírei között cím, lead, tematika és
hírforrás szerint

Keresés: az 1 éves hírek között is lehet keresni.

Egymáshoz kapcsolódó hírek megtekintése egy hírkötegben
Az rss alapú hírdobozok szabad rendezése a „Saját hírlap”
funkció alatt (csak desktopon érthető el, cookie alapon
tároljuk, ha nem belépve használja a Felhasználó)

Saját hírlap: a funkció ugyanaz, mint regisztráció nélkül, de a
választott beállítások a Profilban mentésre kerülnek.

A rovat oldalakon bevezető és opciók elrejtése/bekapcsolása
(cookie alapon tároljuk, lásd alább)
Egyéb kisebb funkciók:
· Cikkmegnyitás új ablakban vagy sem
· Címlap átváltás (komolyan/könnyedén)
· Csak a címek a címlapon
· Kereket kikapcsolása
· Megye(székhely) választó

Egyéb kisebb funkciók:
· Automatikus beléptetés (ki/be)

2. Hírstart Profil létrehozása, regisztráció
Kezelt adatok
köre

A regisztrációhoz szükséges adat: email cím, jelszó

Adatkezelés célja Hírstart Szolgáltatás igénybevétele és üzemeltetése: Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-k), n) t-x) pontok.
Jogalap

Az érintett hozzájárulása, továbbá k), t-x) pontok esetében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt
kötelezettségek teljesítése céljából

Adatkezelés
időtartama

A felhasználói adatokra vonatkozó adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 24 óráig, az utolsó
belépéstől számított 2 évig, vagy a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
Amennyiben a Felhasználó törli a Profilját, annak megerősítése szükséges az e-mailben küldött link
lekattintásával.
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3. Hírfigyelés, reklám és egyéb marketing célú megkeresés
Kezelt adatok
köre

név, email cím

Adatkezelés
célja

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m)

Adatkezelés
időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 24 óráig.
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található
link(ek) lekattintásával, továbbá az hirstart@centralmediacsoport.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport
Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: „Hírstart Direkt
Marketing”

4. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adathelyesbítés

A felhasználói email cím nem módosítható, a jelszó a „Beállítások>>Belépés, jelszó” menüpont alatt
változtatható meg, továbbá az Adatkezelőtől kérhető a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Adattörlés

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a „Beállítások>>Belépés, jelszó>>Regisztráció törlése”
menüpont alatt, valamint az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezhető, , továbbá az Adatkezelőtől
kérhető a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Címzettek,
adatfeldolgozó

Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest,
Váci út 188. 3. emelet) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatbiztonság

A rendszer a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére
alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

Naplózott adatok

A rendszer statisztikai célból és a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és
működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat: látogatás dátuma és
időpontja, IP cím, a látogatott oldal címe. Az elmúlt 24 óra naplófájlja alapján a rendszer toplistát készít
a gyakran látogatott oldalakról.

Külső webanalitikai és Adatkezelési Tájékoztató XIII. A), C), D), F) 2.
hirdetés-kiszolgálók
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5. Cookie tájékoztatás
Cookie elnevezése

Funkciója

Időtartama

Tárolt adatok,
információk

__gfp_64b

Gemius mérés biztosítása

1000 nap

domain hash

__utma

Google Analytics azonosító
cookie

2 év

__utmb

Google Analytics mérés

__utmc

adatkezelés célja

jogalap

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

automatikusan generált
numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

30 perc

automatikusan generált
numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

Google Analytics mérés

munkamenet
végén törlődik

automatikusan generált
numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek
jogos érdek

Google Analytics mérés

10 perc

egyszerre beküldhető
kérések szabályozására
szolgáló státusz

forgalmi adatok rögzítése

__utmt

Google Analytics mérés

6 hónap

automatikusan generált forgalmi adatok rögzítése
numerikus azonosító és
forgalmi forrás, ha létezik

jogos érdek

__utmz

_ga

Google Analytics azonosító
cookie

2 év

automatikusan generált forgalmi adatok rögzítése
alfanumerikus azonosító

jogos érdek

_gid

Google Analytics azonosító
cookie

24 óra

automatikusan generált forgalmi adatok rögzítése
alfanumerikus azonosító

jogos érdek

_gat

Google Analytics mérés

1 perc

egyszerre beküldhető
kérések szabályozására
szolgáló státusz

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

_gac

Google Analytics mérés

90 nap

forgalmi forrásra
vonatkozó információ

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

Automatikusan generált
numerikus azonosító

felhasználói komfort
növelése

jogos érdek

Central BT

érdeklődési alapú
csoportokba besorolás

1 év

_vwo_uuid_v2

egyedi látogatók
azonosítása

366 nap

véletlenszerűen generált
alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

_vwo_uuid

látogató azonosítás

10 év

véletlenszerűen generált
alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

100 nap

egyetlen sorszám

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

keresőoptimalizálás és
remarketing

jogos érdek

_vis_opt_exp_{ID}_co
A/B teszt verzió tárolása
mbi
_vis_opt_s

böngésző újraindítások
mérése

100 nap

darabszám és egy
elválasztó karakter

_vis_opt_test_cookie

teszt cookie

366 nap

az értéke mindig 1

_hjid

látogató azonosítás

1 év

véletlenszerűen generált
alfanumerikus azonosító

Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek
ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com,
google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem
társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az
üzemeltető.
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6. Hírstart Mobilalkalmazás
A Hírstart Mobilalkalmazás használatával összefüggésben a Szolgáltató által esetlegesen kezelt további adatokról a mobilalkalmazás
keretében adunk tájékoztatást.
7. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás
nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogait a hirstart@centralmediacsoport.hu e-mail címen
vagy a Central Médiacsoport Zrt. Hírstart 1037 Budapest, Mondtavideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni.
8. Érintett jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója
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