Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, amely
tájékoztatja Önt a GRIMM OSZR‐rel összefüggésben:

"...az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is."
(2011. évi CXII. törvény 20. § 2. bek.)

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Utolsó módosítás dátuma: 2018. november 13.
Jelen dokumentum a Maxim Könyvkiadó Kft. (székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H.,
cégjegyzékszám: 06 09 009410, adószáma: 13336963‐2‐06, e‐mail: admin@grimmonlineszotar.hu) –
továbbiakban, mint Szolgáltató vagy Adatkezelő – azon adatkezelési irányelveit rögzíti, amelyek a
tulajdonában álló GRIMM Online Szótári Rendszer – továbbiakban GRIMM OSZR – használata során
birtokába jutó személyes és egyéb felhasználói adatokra vonatkoznak.
Jelen dokumentum kizárólag a GRIMM OSZR‐rel kapcsolatosan értelmezhető, a Maxim Könyvkiadó
Kft. más szolgáltatására vagy termékére sem részben sem egészben nem érvényes.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján Adatkezelőt
a NAIH60116/2012. nyilvántartási számon határozatban rögzítette.
Bevezetés
A 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 4.
bekezdése értelmében személyes adat csak meghatározott célból és kizárólag e cél
megvalósulásának érdekében és az érintett személy hozzájárulásával kezelhető. A kezelt személyes
adatok továbbá csak olyanok lehetnek és csak addig kezelhetők, ami a cél megvalósulásához
elengedhetetlen.
Az adatkezelés célja
1. A GRIMM OSZR szolgáltatásainak a Felhasználó részére történő biztosítása, ideértve a személyre
szabott tartalom és a hirdetések közlése is.
2. A Maxim Könyvkiadó Kft. termékeinek és szolgáltatásaink fenntartása, védelme és jobbá tétele
érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és elemzés.
Az adatkezelés jogalapja
1. Szolgáltató adatkezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, illetve az
adatkezelésre, illetve az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokon alapul. (Felhívjuk az
adatközlők figyelmét, hogy amennyiben a GRIMM OSZR felhasználása során nem saját személyes

adataikat közlik, úgy az adatközlő kötelessége, hogy az érintett hozzájárulását az adatközlés céljából
beszerezze.)
2. Felhasználó, mint érintett, a GRIMM OSZR felhasználásával Szolgáltató jelen adatvédelmi
nyilatkozatában rögzítetteket teljes egészében elfogadja.
Szolgáltató által gyűjtött és kezelt adatok
A GRIMM OSZR használata során a felhasználóra vonatkozó személyes és egyéb adatok
tárolódhatnak Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó szerverein.
1. Az adatok forrásukat tekintve a következők lehetnek:
a. Az érintett által megadott és a szerverre juttatott adatok (ilyenek a név, e‐mail‐cím, számlázáshoz
szükséges adatok úgy, mint számlázási név, cím).
b. A GRIMM OSZR igénybevétele során létrejött napló‐ és eszközadatok.
A naplóadatok az alkalmazások igénybevételekor, illetve annak böngészőben történő
megtekintésekor automatikusan a szervernaplókban tárolódhatnak. Ilyen adatok között
szerepelhetnek:
• a szolgáltatásaink igénybevételének módjára vonatkozó adatok, például a keresési lekérdezések
• IP‐cím
• a Felhasználó böngészőjének egyedi azonosítására alkalmas „cookie‐k” melyekkel adat gyűjthető
Felhasználó GRIMM OSZR rendszerben végzett bármilyen tevékenységéről.
Az eszközadatok például a Felhasználó hardvermodelljére, az operációs rendszerének verziójára, az
egyedi eszközazonosítókra stb. vonatkozó adatokat jelenti.
2. Adatkezelő az adatok gyűjtését adatfeldolgozó partnervállalkozás segítségével végzi.
Az adatkezelés helye, módja és biztonsága
1. Az adatkezelés helye Szolgáltató székhelye (6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H.) az
adatfeldolgozással megbízott partnervállalkozás szerverein keresztül.
Adatfeldolgozó adatai:
Digitalwave Hungary Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Cégjegyzékszám: 01‐09‐705608
hello@digitalwave.hu
Adatfeldolgozói tevékenységre adott megbízás kezdete: 2017. június 11.
Adatfeldolgozói megbízás időtartama határozatlan időre szól.
2. Adatkezelő és Adatfeldolgozó törekvései összhangban vannak a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 2.
bekezdés 2. §, valamint a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény 7. § 1. bekezdésével, azaz a személyes adatok kezeléséhez a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy

• a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen;
• az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmet nyújt;
• a kezelt adatokat védi 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;
• az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel a
technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.
Az adatkezelés időtartama és korlátai
1. Az adatkezelés a GRIMM OSZR szolgáltatás biztosításának ideje alatt történik.
2. Adatkezelő a gyűjtött adatokat ‐ adatfeldolgozóján kívül ‐ harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha
az érintett hozzájárul.
3. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen adatokat kizárólag a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Érintettek jogai és érvényesítésük (A 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény 13. fejezetének értelmében):
1. Tájékoztatás
• Az érintett kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy
zárolását.
• Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
• A tájékoztatást, közérthető formában, a kérelem benyújtását követően lehető legrövidebb, de
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg.
• A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
adatkezelő költségtérítést állapít meg.
2. Kezelt adatok helyesbítése, törlése és zárolása
• Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.
• A személyes adatot törli, ha:

○ kezelése jogellenes;
○ az érinte kéri;
○ hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy törlést a törvény nem
zárja ki;
○ az adatkezelés célja megszűnt, vagy az a tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
○ ezt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
• Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit.
• Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
• Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
• Amennyiben Adatkezelő az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30
napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait.
3. Tiltakozás az adatkezelés ellen
• Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
• Megalapozott tiltakozás esetén az adatkezelést megszünteti, beleértve újabb adatfelvételt is, az
adatokat zárolja.
• Értesíti továbbá mindazokat (amennyiben van ilyen), akiknek korábban az érintett adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
• Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, a közlésétől számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.
• Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
• Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
• Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
• Nem térít kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott. Egyéb, nem részletezett kérdésekben a fent nevezett hatályos
törvényekben és rendeletekben foglaltak irányadók.

4. Jogorvoslat
Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu) lehet fordulni.

Egyéb információk
1. Szolgáltató jelen adatvédelmi irányelveket a kiadásának napjától esetleges megváltozásának
napjáig gyűjtött adatokra vonatkoztatva érvényesíti.
2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát bármikor azonnali
hatállyal – de kizárólag a hatályos törvényi szabályozással összhangban ‐ megváltoztassa.
3. Szolgáltató jelen dokumentum esetleges érdemi változásairól törekszik kellő időben, a változások
hatályba lépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatni az érintetteket a GRIMM OSZR honlapján
keresztül.
4. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése merülne fel, mely jelen adatvédelmi irányelvek
alapján nem egyértelmű, akkor az admin@grimmonlineszotar.hu e‐mail címen keresztül vehetik fel a
kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Szeged, 2018. november 13.
Maxim Könyvkiadó Kft.

