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1. Adatkezelő 

Átadó adatkezelő: 

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, 
adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu) 
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@posta.hu 

Átvevő adatkezelők: 

 

NAPILAP KIADÓ, mint átvevő adatkezelő

BLIKK 
Blikk Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11. Cg.: 01 09 187043, Adószám: 

24873862-2-43, www.blikk.hu, e-mail: adatkezelo@ringieraxelspringer.hu)

MAGYAR HÍRLAP

MAGYAR HÍRLAP Kiadói Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 81. Cg.: 01 09 

732788 Adószám: 13389909-2-42, www.magyarhirlap.hu, e-mail: 

adatvedelem@magyarhirlap.hu)
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Színesászmédia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária 

körút 140-144. Cg: 01 09 190468 Adószám: 24938552-2-42, e-mail: 

info@szinesasz.hu)

NÉPSZAVA

XXI. század Média Kft. (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. 3B5. Cg: 01 

09 287735 Adószám: 25761678-2-43, www.nepszava.hu, e-mail: 

nepszava@nepszava.hu)

Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48. Cg: 01 10 047955 

Adószám: 24785725-2-44, www.mediaworks.hu, e-mail: 

adatkezeles@mediaworks.hu)
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2. Mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok továbbítására? 

A Magyar Posta Zrt. az adatokat, mint átadó adatkezelős a saját valamint a Kiadók és az 
érintettek azon jogos érdekének érvényesülése érdekében továbbítja, hogy az előfizetett 
lapok, lapcsomagok az érintettekhez – a Magyar Posta gazdasági érdekeiből fakadóan 
meghozott azon döntése ellenére, hogy a szolgáltatását megszünteti – továbbra is 
zavartalanul eljussanak. [Általános Adatvédelmi Rendelet 2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) f)] 

3. Milyen adatok továbbítására kerül sor? 

− előfizető (fizető) neve és címe 

− kézbesítési név (címzett név) és cím 

− előfizetési sorszám, előfizető és címzett azonosító – ügyfél azonosítása az 

előfizetéseket nyilvántartó rendszerben 

− webshop-on keresztül történő előfizetések esetében: e-mail cím 

− bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízásos fizetés választása esetén az 

előfizetési díj elszámolásához szükséges adatok 

− előfizetett lap neve 

− előfizetett lap példányszáma 

− előfizetési díj (aktuális előfizetés összege, 2021. június 30. után fennmaradó előfizetési 

díj összege) 

− előfizetési időszak indulási és lejárati dátuma 

− előfizetés módja 

− előfizetett lap postai kódja (termékazonosítója) 

− előfizetési számla gyakorisága 

− ideiglenes cím, napi cím – amennyiben a rendszerben nyilvántartásra kerül. 

4. Milyen célból kerül sor az adatok továbbítására? 

− a Kiadó a jövőben általa teljesítendő előfizetői szerződést teljesítse,  

− az esedékes előfizetői díj beszedéséhez elő tudja állítani a bizonylatot, és  

− megszervezze az előfizetett lap kézbesítését. 

5. Meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adatokat? 

A Magyar Posta Zrt. az adatokat az előfizetési szerződés teljesítésével összefüggésben – a 
számviteli elszámolásokkal összefüggésben kezelt adatok kivételével – 2021. június 30-ig 
kezeli. A Magyar Posta Zrt. a határidő lejártakor az adatokat azonban nem, törli, mivel a 
számviteli elszámolásokkal összefüggésben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 
alapján 8 évig köteles azokat megőrizni. 

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve 
védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Magyar Posta 
Zrt. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges ideig kezeli. 

6. Kiknek adjuk át az Ön adatait (Kik az Ön adatainak címzettjei)? 

A Magyar Posta Zrt. az adattovábbítás lebonyolításához nem vett igénybe adatfeldolgozót. 

Az adatok továbbítására az alábbi adatkezelők részére kerül sor: 

− Blikk Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11. Cg.: 01 09 187043, Adószám: 
24873862-2-43, www.blikk.hu, e-mail: adatkezelo@ringieraxelspringer.hu) 
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.lapot.hu/adatkezelesi_tajekoztato  
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− MAGYAR HÍRLAP Kiadói Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 81. Cg.: 01 09 732788 
Adószám: 13389909-2-42, www.magyarhirlap.hu, e-mail: 
adatvedelem@magyarhirlap.hu) 
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 
https://www.magyarhirlap.hu/informaciok/adatvedelem  

− Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48. Cg: 01 10 047955 Adószám: 
24785725-2-44, www.mediaworks.hu, e-mail: adatkezeles@mediaworks.hu) 
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://mediaworks.hu/adatvedelem/  

− Színesászmédia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 
140-144. Cg: 01 09 190468 Adószám: 24938552-2-42, e-mail: info@szinesasz.hu) 

− XXI. század Média Kft. (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. 3B5. Cg: 01 09 
287735 Adószám: 25761678-2-43, www.nepszava.hu, e-mail: 
nepszava@nepszava.hu) 
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://nepszava.hu/oldal/adatkezeles/  

 
7. Milyen jogok illetik meg? 

a. Érintett jogai általános tájékoztatás  

A Magyar Posta Zrt. az érintett kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon 
összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Magyar Posta Zrt. jogosult 
meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesítjük. 
Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az 
érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül. 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra 
vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a Magyar Posta Zrt. a teljesítés 
díját felszámíthatja, vagy megtagadhatja a kérelmet. 
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy 
az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Magyar Posta Zrt. 
tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra 
kerültek, akkor a Magyar Posta Zrt. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük 
teljesítésére vonatkozó válaszában. 
A személyes adatokkal kapcsolatos alábbi jogaival kapcsolatban a kérelme bármikor 
bejelenthető az alábbi elérhetőségeken: 

• levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, 

• fax: 06-46-320-136, 

• e-mail-ben: ugyfelszolgalat@posta.hu, 

• telefonon: 06-1-767-8282, 

• személyesen: Magyar Posta Zrt. X. ker., Üllői út 114-116. 
 
Az átvevő adatkezelők által biztosított érintetti jogokról és azok gyakorlásának 
feltételeiről az átvevő adatkezelők adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat. 

b. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése: 

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Magyar Posta Zrt. kezeli-e az 
adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak. 
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk 
vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk 
tájékoztatást: 

− milyen adataikat kezeli a Magyar Posta Zrt., 

− azokat honnan szerezte (adatok forrása),  

− milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról), 
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https://www.magyarhirlap.hu/informaciok/adatvedelem
mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
https://mediaworks.hu/adatvedelem/
mailto:nepszava@nepszava.hu
https://nepszava.hu/oldal/adatkezeles/


Adatkezelési tájékoztatás 
az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelésről és  

az átvevő Kiadókról 

 

− mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról), 

− mikortól és meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (időtartamáról), 
 

− azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Magyar Posta Zrt., 

− milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban 

c. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése 

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Magyar 
Posta Zrt. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. 
A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, 
hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az 
új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. 
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar Posta Zrt. az 
adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága. 
Az érintettről nyilvántartott adatokat hiányos nyilvántartás esetén az érintett kérésére ki is 
egészítjük, ha az érintett adata szükséges ahhoz, amire az adatot felhasználjuk. 

d. Az adat törlésének kérése 

Az érintett kérheti adatainak törlését. 
Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van  

− olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez,  

− jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy  

− az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy  

− a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez. 

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, amire a Magyar Posta Zrt. 
vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül arra sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont], akkor a Magyar Posta Zrt. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel 
szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami 
miatt az adatot muszáj kezelni) a Magyar Posta Zrt. az adatot törli. 
Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megelőzően az érintett kérésére 
megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik 
személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a 
törlési kéréstől függetlenül a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha a személyes 
adatokra már nincs szükség. 
Egyéb esetekben a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének 
jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az 
adatok törlését.  
Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar 
Posta Zrt. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt, vagy népegészségügy 
területét érintő közérdek alapján (pl.: járványveszélyes helyzet megakadályozása miatt) 
köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket tudományos kutatás vagy a 
levéltári archiválás vagy statisztikai célból kell kezelni vagy azok jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. 

e. Az adatkezelés korlátozásának kérése 

Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az 
esetben az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az 
érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Magyar Posta Zrt., ha az érintett 

− vitatja, hogy a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell 
az érintett adatai pontosságát, 

− ellenzi, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését, 
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− igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi 
igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani), 

− tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett 
tiltakozása megalapozott-e. 

A Magyar Posta Zrt. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 

f. Tiltakozás az adatkezelés ellen 

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, 
azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a Magyar 
Posta Zrt. megszünteti, az adatokat pedig törli. 
Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelésre a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos 
érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. 
Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére 
megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik 
személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a 
tiltakozástól függetlenül a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra 
már nincs szükség.  
Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar 
Posta Zrt. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy 
területét érintő közérdek alapján (járványhelyzet) köteles, vagy ami jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

8. Hova fordulhat jogai védelmében? 

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a Magyar Posta Zrt. a személyes adatait kezeli, akkor 
javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden 
esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt. 
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Magyar Posta Zrt. kezeli az adatait, 
vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor 
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 
Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. 
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási 
helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be 
keresetét. 
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
 


