ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
képviselője: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
levelezési címe: Szeged, Széchenyi tér 10. 6745 Pf.473
telefonszáma: +36 62 564-364
2. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése, elérhetősége:
a RITEK Zrt. részéről dr. Varga Balázs
székhelye: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
e-mail címe: varga.balazs@ritek.hu
telefonszáma: +36 62 421-247
3. A kezelt személyes adat: az Ön IP címe, a hálózatra történő felcsatlakozás időpontja, a
MAC címe, az eszköz gyártója, a forgalmazott adatmennyiség, a látogatott URL(k) és
használt szolgáltatások listája, a használt web böngésző típusa, a használt eszköz operációs
rendszere.
4. Az Adatkezelő Vezeték nélküli ingyenes Internet csatlakozást (WiFi szolgáltatás) biztosít az
ügyfelek, így az Ön részére is a Polgármesteri Hivatal Szeged, Széchenyi tér 11. szám és
Szeged, Huszár u. 1. szám alatti egyes ingatlanrészein.
5. Adatkezelés célja: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény minél szélesebb körű biztosítása.
6. Adatkezelés jogalapja: A 2016 / 679 Európai Parlament és a Tanács rendelet 6. cikk (1) a)
pontja szerint, az Ön Captive Portal-on keresztül megadott önkéntes hozzájárulása (az
adatkezeléshez).
7. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az Adatkezelő nem tárolja a Vezeték
nélküli ingyenes Internet csatlakozás személyes adatait. A csatlakozás ideje alatt az
Adatkezelő szerver üzemeltetői láthatják az adatokat, de azokat nem tudják rögzíteni. Az
Adatkezelő nem folytat statisztikai elemzést a személyes adatokkal kapcsolatban.
8. Adatbiztonság az adatkezelés során: Az Adatkezelő Hivatal fizikai, adminisztratív és
logikai védelmi intézkedések betartásával gondoskodik arról, hogy az Ön személyes adata
bizalmas és sértetlen maradjon.
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9. A személyes adat adatkezelői továbbítása: adatrögzítés hiányában, az adattovábbítás nem
lehetséges.
10. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő nem rögzít és kezel adatokat.
11. Az Ön általános adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
b) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
c) Zároláshoz való jog,
d) Helyesbítéshez való jog,
e) A tiltakozáshoz való jog,
f) Adathordozhatósághoz való jog;
amelyekből adatrögzítés hiányában kizárólag a Tájékoztatás kéréshez való jog
értelmezhető és gyakorolható. Az Adatkezelő ekkor köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.
12. Jogérvényesítési lehetőségek: Ha Önnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos
tiltakozását, panaszát, kérelmét a Hivatalnál megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy
ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, szám, ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu) jogosult bejelentést tenni. Személyes adatainak a védelméhez fűződő
jogainak a megsértése esetén Ön jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni,
amelynek elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása
szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
További hasznos információk:
Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért: az Ügyfél mobil eszközének
esetleges meghibásodása; számítógépes vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés; a látogatott oldalak
által a felhasználó rendszerében történt károkozás; az internetkapcsolat esetleges meghibásodása,
késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, illetve az ezek miatt
bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelenek számára
hozzáférhetővé válása.
Az Ügyfél számára különösen tilosak a következő magatartások: a szerzői jogok megsértése;
szellemi alkotások illegális terjesztése; a tiltott haszonszerzésre irányuló internetes tevékenység; a
szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként
hozzáférhetővé tétele; a reklámok terjesztése, mások személyiségi jogainak megsértése; a másokra
nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő), másokat
zaklató tevékenység.
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