
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkban bemutatjuk Neked, hogy a Muuw Pictures Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid cégnév: Muuw Pictures Kft; székhely: 1213 Budapest, Csikó
sétány 13. földszint 2. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett
https://www.wuum.hu/  weboldalon (a továbbiakban:Weboldal) keresztül milyen személyes
adatokat kezelünk  és ezt hogyan, milyen hatályos jogszabályok alapján tesszük.

Röviden a tájékoztatóról

A tájékoztató célja, hogy amikor ellátogatsz honlapunkra, akkor mindenre kiterjedő,
közérthető, világos és egyértelmű formában tájékoztatást kapj a weboldalunkon történő
adatkezelések mibenlétéről. Ez a tájékoztató egyedi, a WUUM honlapjához személyre
szabottan készült, ezt kérlek tartsd tiszteletben és ne használd fel máshol, hiszen azon
felül, hogy minden honlap adatkezelése más és más, még szerzői jogot is sértesz vele.
Itt szeretnénk felhívni figyelmedet arra, hogy a tájékoztató hatálya közösségi oldalaink
adatkezelésére nem terjed ki.
Oldalunk látogatói, illetve jelenlegi és jövőbeni partnereink, ügyfeleink személyes adatait a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük,amelyek a következők:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (Továbbiakban: GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról     (Továbbiakban: Infotv.)

Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást nyújtunk Neked a weboldal használata során
kezelt személyes adatokról, az ezekhez tartozó egyes adatkezeléseink jogalapjáról, az
adatkezelési célokról, valamint a Téged, mint érintettet megillető jogokról, illetve
adatfeldolgozóinkról, majd végül az Általad  igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

I. Jelen tájékoztatóban használt főbb fogalmak

- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
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önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;

A GDPR által használt további fogalmakat, ha bővebben érdekelnek, a jogszabály linkjére
kattintva megnézheted.

II. Adatkezelő (ezek vagyunk mi) adatai:

Adatkezelő megnevezése: Muuw Pictures Kft;
Adatkezelő székhelye:1213 Budapest, Csikó sétány 13. földszint 2.
Adatkezelő képviselője:László Miklós Ervin ügyvezető-önállóan
Adatkezelő elérhetősége: info@wuum.hu

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A hatályos jogszabályok értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem vagyunk
kötelesek.

IV. Társaságunk adatfeldolgozói

Egyes feladatok ellátása során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Adatfeldolgozó, aki az
adatkezelést (gyűjtés, tárolás, továbbítás stb.) más nevében, tehát jelen esetben a WUUM,
azaz a mi nevünkben  végzi. Itt találod az Adatfeldolgozóink listáját:

1. Az általunk használt info@wuum.hu e-mail címet a Webonic Kft.1132
Budapest,Victor Hugo u.18-22. biztosítja Lakatos Gergely, ügyvezető - önállóan)
biztosítja.

Adatkezelés célja: A weboldalon történő kapcsolatfelvétel biztosítása. Érintettek köre:
Az e-mail címünkön keresztül velünk kapcsolatba lépő természetes személyek.
Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata a hivatkozásra
kattintva https://www.webonic.hu/adatvedelmi-iranyelvek, vagy azt a böngésző
címsorába  beírva tölthető le.

2. Tárhely szolgáltató, akinek tevékenysége, hogy számunkra a tárhelyet szolgáltatja. 
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Tárhelyszolgáltató neve, címe: Webonic Kft.1132 Budapest,Victor Hugo u.18-22.
Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása. Érintettek köre: A
weboldal látogatói, természetes személyek. Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos
adatvédelmi szabályzata a hivatkozásra kattintva
https://www.webonic.hu/adatvedelmi-iranyelvek, vagy azt a böngésző címsorába
beírva tölthető le.

V. Adatkezelésünkről részletesebben itt olvashatsz

Adatkezelésünket átláthatóvá tesszük azáltal is, hogy pontosan megmondjuk, az egyes
személyes adatok kezelését mely célból és milyen jogalapon végezzük, az egyes kezelt
adatokat meddig tároljuk, hová továbbítjuk és milyen intézkedéseket foganatosítunk azok
biztonsága érdekében. Összességében minden műveletről, amit személyes adataid kezelése
körében végzünk tájékoztatást nyújtunk Számodra.

1. Kapcsolatba tudsz lépni velünk közvetlenül is a honlapon megadott elérhetőségek
valamelyikén keresztül, amikor is a neved, telefonszámod, e-mail címed fogjuk kezelni. Az
adatkezelés jogalapja, amely alapján a fenti adatokat kezeljük:  GDPR 6. cikk (1) f) (az
adatkezelés az adatkezelő (azaz a WUUM) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).
Jogos érdekünk, hogy mint Adatkezelő a tevékenységünkről tájékoztatni tudjunk, információt
adjunk magunkról, arról, mivel is foglalkozunk, milyen szolgáltatásaink vannak, amiket
igénybe vehetsz.
Adattovábbítási címzettek kategóriája: ezen adatkezelési cél tekintetében adattovábbítást nem
végzünk.
Törlésre előirányzott határidő:  egyszeri kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvételt követő
30 nap, ez után az adataidat töröljük. Amennyiben úgy döntesz, hogy igénybe szeretnéd venni
valamelyik szolgáltatásunkat, a szerződés megkötéséig, ha pedig mégsem jönne közöttünk
létre szerződés, az ennek tényéről szóló írásbeli nyilatkozatod beérkezését követően
haladéktalanul..
Személyes adataid nálunk biztonságban vannak, védelmük érdekében megfelelő
hitelesítéssel ellátott informatikai és infokommunikációs eszközöket használunk, így
adataidhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalóink,
kollégáink férhetnek hozzá.

VI. Tájékoztatás sütik („Cookies”) használatáról

Oldalunkon cookie-kat nem alkalmazunk.

VII. Tájékoztatás arról. hogy Neked, mint érintettnek az adatkezeléssel
kapcsolatban milyen  jogaid vannak

1.Tájékoztatáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy Társaságunktól – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az
első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és
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közérthetően tájékoztatást kapj az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az gyakorolható
jogaidról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
A jelen adatkezelési tájékoztató ezen jog gyakorlására tekintettel került kialakításra és
közzétételre.
Felhívjuk a figyelmed, hogy a személyes adataid kezelésével kapcsolatos további jogokkal,
jogorvoslati lehetőségeiddel személyazonosságod igazolását követően élhetsz.

2. Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)
Jogosult vagy arra, hogy Társaságunktól tájékoztatást kérj az általunk kezelt, Rád vonatkozó
személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

3. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok
Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adataidat nem csak megismerd, de
kérheted pontosításra szoruló adataid helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok
esetében pedig kérheted azok törlését, az adatkezelés korlátozását.

4. Tiltakozáshoz való jog
E jog alapján - tiltakozásod esetén - Társaságunk a személyes adataidat kizárólag a rá
vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben
kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adataid tekintetében a kezelést korlátozzuk, és
kivizsgáljuk a tiltakozásodat.
Fontos, hogy a kötelező adatkezeléssel nem érintett adataidat csak akkor kezelhetjük tovább,
ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel nem érintett
adataid tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.
Ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (elfeledtetéshez) való jogod, mely nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Ezen jogod nem érintheti továbbá hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII. Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általunk végzett adatkezelés során nem a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jártunk el, akkor, mint érintett polgári peres
eljárás útján keresettel élhetsz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed
szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben véleményed szerint a személyes adataid kezelésével kapcsolatban Társaságunk
részéről Téged jogsérelem ért, bejelentéssel élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.

Felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055  Budapest, Falk Miksa
utca 9-11, postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.)



IX. Kapcsolatfelvétel, további kérdések

Amennyiben a Társaságunk által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdésed
merülne fel, kérjük fordulj hozzánk bizalommal az info@wuum.hu e-mail címen vagy egyéb
elérhetőségeinken!

Az adatvédelmi tájékoztatót az A&A Data Privacy Consulting Kft. készítette.

Minden jog fenntartva (All rights reserved):
A&A Data Privacy Consulting Kft. H-6200 Kiskőrös, Tavasz u.26. Fszt.1.

E-mail: info@aagdpr.hu Tel: +36204221314 ; +36501353296
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