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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A Bang Bang Reklámügynökség (a továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el 
jelen jogi közlemény tartalmát (a továbbiakban: Tájékoztató). Kötelezettséget vállal arra, hogy 
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  
 
A Bang Bang Reklámügynökség adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 
folyamatosan elérhetők a www.bangbang.hu/adatvedelem.pdf címen.  
 
A Bang Bang Reklámügynökség fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori 
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.  
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és 
kollégánk megválaszolja kérdését.  
 
A Bang Bang Reklámügynökség elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  
 
Bang Bang Reklámügynökség a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  
 
A Bang Bang Reklámügynökség az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.  
 
 
1. ADATKEZELŐ ADATAI  
 
A Bang Bang Reklámügynökséget a Bang Bang Ideas Kft. képviseli.  
• Cégnév: Bang Bang Ideas Kft.  
• Székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C II. 11.  
• Kapcsolattartó: Almási Gergely  
• E-mail cím: info@bangbang.hu  
• Cégjegyzékszám: 13-09-170959 
 
Adatvédelmi tisztviselő  
• Név: Tóth Szabolcs  
 
Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:  
 
1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a 
továbbiakban: Infotv.);  
2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);  
3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (a továbbiakban: Grt.);  
4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);  
5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 
évi CXIX. törvény;  
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6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i 
Rendelet (a továbbiakban Rendelet).  
 
Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap 
látogatói és a karrier hirdetésre jelentkező felhasználók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató 
rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez 
esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://bangbang.hu/ címen történő közzététellel lépnek 
hatályba.  
 
Technikai adatok:  
A Bang Bang Reklámügynökség a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  
• változatlansága igazolható (adatintegritás);  
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  
 
A Bang Bang Reklámügynökség az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés ellen.  
A Bang Bang Reklámügynökség olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik 
az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
A Bang Bang Reklámügynökség az adatkezelés során megőrzi  
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét;  
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 
eszközök.  
 
 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  
 
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:  
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy;  
 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  
 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat 
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  
 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;  
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adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;  
 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;  
 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  
 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  
 
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem 
lehetséges;  
 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;  
 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából;  
 
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;  
 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is – adatok feldolgozását végzi;  
 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  
 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;  
 
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
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3. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
 
4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
 
4.1. Az adatkezelés során Önt megilleti: 
 
A tájékoztatáshoz való jog 
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt 
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően meg fogalmazva nyújtsa. Ön az adatkezelés 
időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az 
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 
belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy 
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
 
Az adatok helyesbítéséhez való jog 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. 
 
Az adatok törléséhez való jog 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 
munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az 
adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban 
az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére. 
 
Az adatok zárolásához való jog 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az 
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
A tiltakozás joga 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat 
felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 
 
Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
 



 

 

5 

 
 
4.2. Jogorvoslati lehetőségek 
 
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely 
szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton 
az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az 
adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Amennyiben az érintett az Adatkezelő 
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – 
bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Honlap: www.naih.hu 
 
 
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a 
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Bang Bang 
Reklámügynökség hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
 
Budapest, 2021.05.01. 
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