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KKK- Kanizsai Kulturális Központ 

FACEBOOK OLDALRA VONATKOZÓ 

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

Bevezető – Facebook adatkezelési tájékoztatónk célja 

Célunk a jelen Facebook oldalunkra vonatkozó adatkezelési tájékoztató közzétételével, hogy röviden és 

közérthetően tájékoztassunk arról, hogy mi történik a személyes adataiddal akkor, ha a Facebook 

oldalunkra feliratkozol, arra posztolsz, az ott meghirdetett nyereményjátékon veszel részt, illetve 

bármilyen más módon használod azt. 

1. Facebook oldal üzemeltetőjének és a Facebook felelős cégének adatai 

A KKK- Kanizsai Kulturális Központ oldalt az alábbi szervezet működteti: 

Kanizsai Kulturális Központ 

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 

Postai címe: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 

Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár 

Adószáma: 15760614-2-20 

Magyar Államkincstár Törzsszám: 760 610 

Honlapjának címe: www.kanizsaikultura.hu 

Telefonos elérhetősége:+36-93-311-468  

E-mail cím: info@kanizsaikultura.hu 

  

ADATVÉDELMI ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Kanizsai Kulturális Központ 

Postai címe 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 

Kovácsné Mikola Mária igazgató 

Telefon: +36-93-311-468 

E-mail cím: hsmk.nk@kanizsaikultura.hu  

http://www.kanizsaikultura.hu/
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A Facebook oldal tekintetében mind Kanizsai Kulturális Központ (továbbiakban KKK), mind a 

Facebook Ireland Limited adatkezelőnek minősül és ebben a minőségben felel személyes adataid 

jogszerű kezeléséért. Ebben a tájékoztatóban igyekszünk számodra egyértelművé tenni, hogy milyen 

esetekben kell hozzánk, illetve milyen esetekben kell a Facebookhoz fordulnod. Ha mégsem lenne 

számodra egyértelmű, keress meg minket bátran a fenti elérhetőségeken, és ha adott esetben mi nem 

tudunk segíteni, leírjuk, hogy hogyan fordulj a Facebook-hoz. 

Ha bármilyen a Facebook-ot közvetlenül érintő adatvédelmi kérdésed, problémád van, keresd meg 

közvetlenül a Facebook-ot az alábbi elérhetőségeken. A Facebook adatvédelmi kérdésekben illetékes és 

felelős cégcsoportja az EU-ban: 

Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2 Ireland 

Facebook adatvédelmi tisztviselőjének online elérhetősége:  

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

2.Adatkezelés célja 

A Facebook oldalunkon szeretnénk Téged rendezvényeinkről, nyereményjátékainkról, és a KKK-val 

kapcsolatos hírekről tájékoztatni. 

Célunk, hogy gyors és egyszerű kommunikációs lehetőséget biztosítsunk, amelynek segítségével 

bármilyen kérdést, véleményt a KKK-val, programjainkkal kapcsolatosan megírhatsz. 

2.1. Oldalunk rajongói, követői 

Azokat az embereket, akiket ismerősként jelöltél meg, automatikusan követed. A Facebook rajongói 

oldalunkat is követheted, mivel oldalunk nyilvános és lehetővé tettük, hogy bárki kövessen minket. Az 

oldalunk követéséhez csak annyit kell tenned, hogy az oldalunkon található „like”/”tetszik” illetve 

„follow/követem” linkre kattintasz. E döntésedet bármikor megváltoztathatod úgy, hogy a 

„dislike”/”nem tetszik” illetve ”unfollow”/”követés leállítása” feliratra kattintasz. Ha a „dislike”/”nem 

tetszik” illetve ”unfollow”/”követés leállítása” linket aktiválod, a továbbiakban nem kapsz értesítést a 

hírfolyamunkról, de a Facebook rajongói oldalunkhoz továbbra is hozzáférsz, mivel az nyilvános. A 

Facebook rajongói oldalunk rajongóit, követőit be tudjuk azonosítani. A Te profilodat a KKK oldalát 

kezelő adminisztrátorok és szerkesztők tudják megnézni, mivel ők a Facebook-on regisztrált 

magánszemélyek. Adminisztrátoraink, illetve szerkesztőink a profilodon azokhoz az információkhoz 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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férnek hozzá, amelyeket a Facebook profilodban hozzáférhetővé tettél számukra az adatvédelmi 

beállítások menüpontban. 

Adatkezelés célja: KKK programjai iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatása szöveges és audio-

vizuális hírek formájában, akcióik, nyereményjátékok közzététele. 

Adatkezelés jogalapja: Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja, azaz a hozzájárulásod a fent körülírt adatkezeléshez a „like”/”follow” gomb megnyomásával. 

Adatkezelés határideje: hozzájárulásod visszavonásáig („dislike”/”unfollow”). 

2.2. Személyre szabott reklám-, illetve promóciós tevékenység 

A Facebook a Facebook hirdetések útján olyan tartalmakat jelenít meg Neked, amelyek érdekelhetnek 

Téged. 

Honnan lehet tudni, hogy egy adott hirdetés érdekelhet Téged? 

A Facebook gyűjti azokat a tartalmakat, információkat, amelyeket bármilyen Facebook termék 

használata során a Facebook rendelkezésére bocsátasz. A Facebook információk, tartalmak birtokába 

jut, ha fiókot regisztrálsz, tartalmat hozol létre vagy osztasz meg, posztolsz, üzenetet írsz a Facebook-

on keresztül. A Facebook azonban nemcsak azt dolgozza fel információként, ha egy konkrét üzenetet 

vagy fényképet, videót teszel fel az oldaladra, hanem azt is, hogy mikor hoztál létre egy fájlt vagy hol 

készült egy adott fénykép, illetve videó, amelyet megosztottál. Összefoglalva a Facebook rendelkezik 

olyan rendszerekkel, amelyek a kontextus és a tartalom adott célból történő elemzése érdekében 

automatikusan feldolgozzák a Te és mások adatait, tartalmait és kommunikációját. Ezen rendszerek 

segítségével a Facebook beazonosítja az érdeklődési köröd, szokásaid, és ezek alapján bekerülsz egy 

olyan csoportba, ahol hasonló érdeklődési körű felhasználók adatai szerepelnek. Ezeket a csoportokat a 

Facebook továbbadja az olyan cégeknek, szervezeteknek, mint például mi, és így olvashatod Tőlünk 

vagy más cégektől az érdeklődési körödnek megfelelő szponzorált hirdetéseket. 

Amennyiben weboldalunkba beépítjük a Facebook Pixel (képpont) kódot, az alapján a Facebook 

nyomon tudja követni a Facebook-on regisztrált felhasználók tevékenységét, ha a honlapunkon járnak. 

A Facebook Pixel kód még jelenleg nincs beépítve a honlapunkba, de hamarosan tervezzük azt, ezért 

már most tájékoztatunk a Facebook Pixel működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A 

Facebook Pixel lehetőséget ad számunkra ún. remarketing hirdetési kampányok meghirdetésére, azaz 

arra, hogy hirdetéseink azoknak a felhasználóknak jelenjenek meg, akik korábban a honlapukon jártak. 

A Facebook Pixel segítségével szegmentált csoportokat fogunk tudni hirdetéseinkkel megcélozni. 

További fontos funkciója a Facebook Pixel-nek, hogy a Facebook hirdetéseink, posztjainak sikerességét 

mérni tudjuk, mivel a Facebook nyomon tudja követni, hogy a rajongói oldalunk látogatását követően 

mit csináltál weboldalunkon (pl. jegyet vásároltál). További részletes tájékoztatóért kattints az alábbi 

linkre:  
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(https://hu-hu.facebook.com/business/help/952192354843755?helpref=faq_content). 

Facebook hirdetéseink feladása során célközönséget állítunk be pl. demográfiai, mobil eszköz használati 

szokások, érdeklődési körök, alapján, amelyek alapja a Facebook rajongói oldalunkon (illetve a 

Facebook Pixel alkalmazását követően a honlapunkon) megvalósított felhasználó viselkedés. A 

Facebook nem adja át részünkre a személyes adataidat. Nem tudjuk megállapítani, hogy kik látták 

hirdetéseinket, csupán aggregát analitikai adatokat kapunk a hirdetéseink sikerességéről. A Facebook 

tehát a mi (és mások, akik Facebook-on hirdetnek) hirdetési céljának megvalósítására használja az 

Általad megadott vagy a Facebook által érzékelt személyes adataidat. 

Adatkezelés célja: személyre szabott hirdetések, marketing akciók eljuttatása a címzetthez. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz jogos érdekünk a Facebook fent 

körülírt szolgáltatására vonatkozóan, a hatékonyabb hirdetési tevékenység céljából. 

Adatkezelés határideje: amíg le nem tiltod a szolgáltatást. A Facebook beállításainál további információt 

találsz arról, hogy a Facebook hogyan választja ki és szabja személyre a hirdetéseket, és milyen 

választási lehetőségeid vannak arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat használjon fel a Facebook a 

részedre kiválasztott hirdetésekhez és szponzorált tartalmakhoz. Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat 

személyre szabd, jelentkezz először be a Facebook fiókodba, és a megfelelő opciók kiválasztásával, 

beállíthatod a Neked megfelelő megoldást. 

Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook segítségével cégek közvetlen üzletszerzési célra felhasználják 

adataid, akkor a Facebook egyéni hirdetés beállítások menüpont alatt tudod a 

marketingkommunikációkat szabályozni. További információért lásd: https://hu-

hu.facebook.com/about/ads/. A hírfolyamodban bármikor kitakarhatsz hirdetéseket. Lehetőséged van 

továbbá a Facebook által a végfelhasználói készülékeiden elhelyezett cookie-k letiltására is.Ha le akarod 

tiltani a Facebook képpontot, hirdetésblokkoló eszközöket kell igénybe venned, mint például a 

Ghostery, web-washer, bugnosys vagy AdBlock. Ha az itt leírtakkal kapcsolatosan kérdésed van, kérünk 

a Facebook-ot keresd közvetlenül, akik bővebb felvilágosítással szolgálhatnak. 

2.3. Statisztikai, web analitikai adatgyűjtés 

A Facebook az ún. Facebook Insights elnevezésű eszköz segítségével a rajongói oldalunk aggregált 

adatokat tartalmazó látogatottsági statisztikáit rendszeresen eljuttatja részünkre. A Facebook Insights 

szolgáltatásait kötelesek vagyunk igénybe venni, azaz mindenki, aki Facebook rajongói oldalt 

üzemeltet, szükségképpen élvezője ennek a szolgáltatásnak. A Facebook a látogatottsági adatokat a 

rajongói oldal látogatói számítógépének merevlemezére vagy más eszközére mentett 

információcsomagok (a továbbiakban: cookie-k vagy sütik) segítségével gyűjti, amelyek mindegyike 

egyedi felhasználói azonosítót tartalmaz. A cookie-k lejárati ideje 2 év. Amennyiben regisztrált 

Facebook fiókkal rendelkezve látogatsz a Facebook rajongói oldalunkra, a Facebook a megnyitás 

https://hu-hu.facebook.com/business/help/952192354843755?helpref=faq_content
https://hu-hu.facebook.com/about/ads/
https://hu-hu.facebook.com/about/ads/
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pillanatában felismer és figyeli az oldalunkon megvalósuló viselkedésed, illetve kezeli az így nyert 

információkat. 

A Facebook statisztikai adatgyűjtésének eredményeként jobban megérthetjük, hogy kik látogatják 

oldalunkat, hogy hány személy vagy fiók tekintette meg a bejegyzéseinket, reagált rájuk vagy szólt 

hozzájuk, továbbá összesített demográfiai adatokat és más információkat is kapunk, abból a célból, hogy 

a rajongói oldalunkkal kapcsolatos interakciókat megismerjük. Le tudjuk kérni a Facebook-tól a 

célközönségünkre vonatkozó kor, nem, családi állapot és szakmai helyzet szerinti összetételre 

vonatkozó demográfiai adatokat, továbbá a célközönségünk életmódjára és érdeklődési körére 

vonatkozó adatokat is. Hozzá tudunk jutni olyan adatokhoz, amelyek a Facebook rajongói oldalunkat 

meglátogató személyek online vásárlásaira és vásárlási szokásaira, illetve az őket érdeklő termékek vagy 

szolgáltatások kategóriáira vonatkozik. A leírtakon túl földrajzi adatokat is bekérhetünk. 

A fenti oldallátogatottsági statisztikai adatgyűjtés kapcsán a Facebook és KKK közös adatkezelőnek 

minősül, amelynek során az adatkezelésért elsődlegesen a Facebook felel. Így a Facebook ezen célú 

adatkezelésének részleteiről a Facebook köteles tájékoztatni Téged. A Facebook adatkezelésével, 

adatgyűjtési tevékenységével kapcsolatos részletes információkat itt találod: 

(https://www.facebook.com/privacy/explanation). 

KKK és a Facebook között létrejött közös adatkezelői megállapodás az alábbi link alatt érhető el: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum%20 

Adatkezelés célja: az anonimizált statisztikai látogatottsági adatokat arra használjuk, hogy a Facebook 

oldalunkon szereplő híreink, posztjaink és az egész Facebook-on keresztüli tevékenységünk minél 

vonzóbb legyen a Te és a többi felhasználónk számára, illetve hogy célzottan tudjuk marketing 

tevékenységünket végezni azáltal, hogy a Facebook rajongói oldalunk működését optimalizáljuk. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDRP 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A Facebook és a mi jogos 

gazdasági érdekünk is, hogy olyan ajánlatokkal keressünk meg Téged, amelyek a legjobban megfelelnek 

igényeidnek és érdeklődési körödnek. Ezáltal tudjuk ugyanis nézőink érdekeit a legoptimálisabban 

kiszolgálni. 

Adatkezelés időtartama: amíg le nem tiltod. A tiltakozás módjáról a Facebook tud tájékoztatást adni (a 

tiltakozás tipikus módjai: cookie letiltása vagy profil beállítás módosítása). 

2.4. Nyereményjátékok 

Ha Facebook oldalunkon közzétett nyereményjátékunkon részt kívánsz venni, kizárólag abból a célból 

használjuk az Általad megadott személyes adataidat, hogy a nyertest ki tudjuk sorsolni. Az adott 

nyereményjáték részletes szabályait az adott játék meghirdetésével együttesen közzétett nyereményjáték 

szabályzat tartalmazza. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Ha nyersz egy nyereményjátékunkon, akkor a Facebook címedre írunk, és úgy kérjük be a nyeremény 

kézbesítéséhez szükséges adataidat. 

Adataidat ilyenkor harmadik személyeknek adatfeldolgozás céljából továbbíthatjuk, amennyiben ez a 

nyeremény átadásához, illetve jogszabályi előírás betartása miatt szükséges. Különösen, de nem 

kizárólagosan kiadhatjuk személyes adataidat olyan szerződéses partnereknek, akik a nyereményjáték 

lebonyolításában részt vesznek (pl. kézbesítő, vagy futárszolgálat, sorsolást végző cég, stb.), továbbá az 

illetékes hatóságoknak (pl. a nyeremény után fizetendő adó bevallása céljából). 

Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény átadása. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés a szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben a nyereményjáték szabályzat elfogadásával jön létre. 

Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték során szerzett személyes adatokat meghirdetett 

nyereményjáték szabályzat szerinti időtartamig kezeljük, majd a nyereményjáték letelte után törüljük, 

kivéve a nyertes adatait, akinek adatait a mindenkor hatályos adó-, és számviteli elévülési időn belül 

őrizzük. 

2.5. Ügyfélkapcsolat 

Ha Facebook rajongói oldalon keresel meg minket bármilyen ügyfélszolgálati megkereséssel, a lehető 

leghamarabb válaszolunk megkeresésedre. Kérjük, hogy ilyen esetben ne az üzenő falunkra írj, hanem 

a Messenger-en keresztül küldj nekünk személyes üzenetet. Ha Messengeren keresztül kommunikálsz 

velünk, a Facebook a fent leírt módon hozzáfér személyes adataidhoz, azaz az adatbiztonságot ilyenkor 

a Facebook biztosítja. 

Ha úgy gondold, hogy inkább az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken veszed fel velünk a 

kapcsolatot, annak érdekében, hogy személyes adataidhoz a Facebook ne férhessen hozzá, akkor a 

következő elérhetőségeken keress minket: 

Telefon | + 36 93 311 468 

e-mail: : info@kanizsaikultura.hu 

Az adatkezelés célja: a hozzánk beérkező ügyfélszolgálati megkereséseket intézhessük, a kérdéseket 

megválaszolhassuk. 

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jelen esetben mind a mi jogos érdekünk, mind 

a Te jogos érdeked, hogy a problémádat minél hamarabb és hatékonyabban elintézhessük, annak 

tartalma bizonyítható legyen. 

Adatkezelés időtartama: az ilyen körben kezelt személyes adatokat a polgári jogi elévülési időn belül, 

azaz 5 évig őrizzük. 
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3. Adattovábbítás 

Mi nem továbbítjuk személyes adataidat a Facebook-nak. A Facebook adataidhoz, akkor jut hozzá, ha 

a Facebook oldalunkra látogatsz (ld. részletesen fent 2.2. pont alatt). Ha a Facebook Pixel-t beépítjuk a 

honlapunkba, akkor a Facebook a honlapunk látogatása során is hozzájut a személyes adataidhoz a fent 

leírtak szerint. A Facebook-tól azonban semmilyen olyan személyes adatot nem kapunk, amely 

egyediesített lenne, illetve amely alapján beazonosítható lenne a személyed. 

Személyes adataidat harmadik személyeknek üzletszerzési célból nem továbbítjuk, illetve adjuk ki. 

Személyes adataidat harmadik személyeknek a következő esetekben továbbítjuk, illetve az alábbi 

esetekben férhetnek harmadik személyek a személyes adataidhoz: 

• valamely jogszabályi előírás vagy bírósági, hatósági előírás kötelez rá; 

• IT-szolgáltatóink (pl. tárhelybiztosító, webhosting cégek) az általuk nyújtott technikai 

szolgáltatás révén szükségszerűen hozzáférhetnek a Te személyes adataidhoz is; 

• ha és amennyiben nyereményjátékunkon részt veszel és nyersz, akkor személyes adataidat a 

hatóságoknak a jogszabályi előírások betartása végett, továbbá olyan szerződéses partnereknek 

adjuk ki, akik a nyereményjáték lebonyolításában részt vesznek. 

Amennyiben személyes adataidat továbbítjuk szerződéses partnereinknek, garantáljuk, hogy 

szerződéses partnereinkkel megkötjük a megfelelő megállapodásokat ahhoz, hogy a személyes adataid 

kezelésének jogi alapjai biztosítva legyenek és az adatkezelés minden esetben a hatályos adatvédelmi 

előírások betartása és a megfelelő adatbiztonság nyújtása mellett történjen. Szerződéses partnereink 

ilyen esetekben csak azokhoz a személyes adataidhoz férhetnek hozzá, amelyek szolgáltatásaik 

nyújtásához feltétlenül szükségesek és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés ezt indokolja és 

szükségszerűvé teszi. 

A Facebook adattovábbítására az Európai Unió illetve Svájc területéről az USA-ba az EU-USA és a 

Svájc-USA közötti Privacy-Shield (ún. adatvédelmi pajzs) keretrendszerek irányadóak. Az Európai 

Unió illetve Svájc területéről csak azoknak az amerikai vállalatoknak továbbítható személyes adat, akik 

szerepelnek az adatvédelmi pajzs listáján. Az adatvédelmi pajzs listára való felkerülés feltétele, hogy a 

vállalatok önkéntesen vállalják a rendszer adatvédelmi alapelveire vonatkozó szabályozás maradéktalan 

betartását. Ezt a Facebook vállalta. További információkat az egyezményről az alábbi link alatt találsz 

magyar nyelven a Facebook oldalán: https://hu-hu.facebook.com/about/privacyshield illetve angol 

nyelven magáról az egyezményről: www.privacyshield.gov. 

 

 

 

https://hu-hu.facebook.com/about/privacyshield
http://www.privacyshield.gov/
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4.Facebook Cookie-k, hírfolyam és egyéb beállítások, adatbiztonság 

Cookie-k 

A Facebook cookie-kat (sütiket) alkalmaz, annak érdekében, hogy az általa meghatározott 

információtartalmat gyűjtse, illetve tárolja. 

Ha a cookie-kat szeretnéd törölni vagy letiltani, Neked kell a megfelelő beállításokat elvégezned, 

méghozzá külön-külön, minden Általad használt eszközön és böngészőben. Ilyen esetben azonban 

Általános információkat az alábbi linken találsz a cookiek-ról: http://www.allaboutcookies.org/manage-

cookies/ 

 Hírfolyam (News Feed) 

A hírfolyam beállításoknál a hírfolyam szolgáltatást tudod igényeidre szabni, például egyes tartalmakat 

részesíthetsz előnyben és beállíthatod elsőként, míg másokat elrejthetsz. Lehetőséged van egy adott 

bejegyzést elrejteni, a szundi funkciót bekapcsolni, ami által átmenetileg elrejted egy adott személy, 

oldal vagy csoport összes bejegyzését anélkül, hogy törölnöd kellene a személyt, oldalt vagy csoportot. 

Dönthetsz úgy is, hogy egy személy/oldal/csoport követését leállítod, ilyenkor nem látod az adott 

személy/oldal/csoport összes bejegyzését anélkül, hogy törölnöd kellene a személyt, oldalt vagy 

csoportot. További információért kérünk, kattints ide:  

https://hu-hu.facebook.com/help/964154640320617/?helpref=hc_fnav 

Egyéb beállítások 

Általánosságban, ahogy fent is írtuk, a fiókodba történő bejelentkezés után a Beállítások funkció 

használatával tudod azokat a biztonsági-, hirdetési-, reklám és egyéb beállításokat kiválasztani, amelyek 

a számodra legmegfelelőbbek: https://www.facebook.com/privacy/ 

Ha a fentiekkel kapcsolatosan általánosan kérdésed van, kérünk, fordulj a Facebook-hoz. Ha egy Tőlünk 

kapott hírfolyamot, szponzorált hirdetést nem tudsz kikapcsolni, vagy tudni szeretnéd, hogy miért kapod 

azt, kérünk, fordulj hozzánk a fenti adatvédelmi elérhetőségeken. 

 Adatbiztonság 

A Facebook felel a Facebook termékek, szolgáltatások alapján, illetve keretében kezelt személyes 

adataid adatbiztonságáért. 

5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 

A mi, illetve a Facebook adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetnek meg Téged: 

• tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk, 

• adat helyesbítési (kiegészítési) jog – GDPR 16. cikk, 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://hu-hu.facebook.com/help/964154640320617/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/privacy/
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• adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. cikk, 

• az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk, 

• adathordozhatóságra vonatkozó jog – GDPR 20. cikk, 

• adatkezelés elleni tiltakozás joga – GDRP 21. cikk, 

• panasztételi jog az illetékes hatóságnál GDPR 77. cikk. 

 A fenti jogokról és azok gyakorlásáról részletes információt az adatkezelési tájékoztatónk IV. részében 

találsz. Adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi linken olvashatod:  

http://www.kanizsaikultura.hu/files/adatkezelesi_es_adatvedelmi_tajekoztato.pdf 

Ha bármilyen olyan kérdésed van a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatosan, amely a jelen 

tájékoztatóban írtakra vonatkozó joggyakorlást általánosságban érint, kérlek, fordulj hozzánk 

bizalommal a fent megadott adatvédelmi elérhetőségeink valamelyikén. 

Kérjük a Facebook-ot keresd akkor, ha egy konkrét adatfelhasználásra rá akarsz kérdezni, letiltani, 

helyesbíteni, stb., tekintettel arra, hogy a Te konkrét személyes adataidhoz a Facebook fér hozzá. A 

Facebook adatvédelmi tisztviselőjét az alábbi elérhetőségeken éred el: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

6. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek 

Ha bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos panaszod van, fordulj hozzánk bizalommal a fenti adatvédelmi 

elérhetőségeinken. Amennyiben lehetséges, kérjük elsősorban írásban (e-mailen vagy postai úton) 

keress meg minket. Az írásbeli forma mind a Te, mind a mi érdekeinket szolgálja, mivel a megkeresés 

ügyintézésének menete így könnyebben bizonyítható, illetve a személyazonosság igazolása is 

könnyebben megoldható. 

Amennyiben úgy véled, hogy személyes adataidnak KKK általi kezelése sérti az alkalmazandó jogot, 

lehetőséged van az illetékes (Nagykanizsai Járásbíróság vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint 

illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 

Postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: +36-1-3911400 

Képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila 

Weboldal: www.naih.hu 

 

 

 

http://www.kanizsaikultura.hu/files/adatkezelesi_es_adatvedelmi_tajekoztato.pdf
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
http://www.naih.hu/
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7. Adminisztrátoraink 

Személyes adataidhoz a Facebook rajongói oldalunk működtetése, beállításainak kezelése során az 

oldalt kezelő, a Facebook-on magánszemélyként regisztrált adminisztrátorok és szerkesztők férnek 

hozzá, akik tisztában vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásaival. 

 

Nagykanizsa, 2020. április 20. 

 


