Az erdeklodes.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata
Üdvözöljük az erdeklodes.hbo.hu honlapon (a továbbiakban: “Honlap”), melyet a Neo Interactive Kft.
(székhely: H-1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9., a továbbiakban: “Neo”) üzemeltet az HBO Holding
Zrt. (székhely: H-1026 Budapest, Riadó utca 5., a továbbiakban: “HBO Holding”) megbízásából.
Kérjük a Honlap látogatóit (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”), hogy a Honlap használata előtt
olvassák el figyelmesen az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: “Használati feltételek”) és
adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban: „Adatkezelési szabályzat”). A Használati feltételek és az
Adatkezelési szabályzat együttesen a „Használati Szabályzatok”.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Használati Szabályzatokat, a Honlap használata nem
engedélyezett és a Felhasználók kötelesek a Honlap használatát azonnal befejezni.
A Honlap működésnek célja és használata
A Honlap célja, hogy a Felhasználók számára leegyszerűsítse az HBO televíziós szolgáltatásokra –
ideértve az HBO és Cinemax televíziós csatornákat, valamint az HBO On Demand és az HBO GO
szolgáltatásokat – történő előfizetés ügymenetét.
A Honlapra érkezve a Felhasználóknak először lehetőségük van kiválasztani, hogy melyik televíziós
szolgáltatónál (a továbbiakban: „Szolgáltató”) rendelkeznek előfizetéssel. A Szolgáltató kiválasztása
után a Felhasználók megadhatják nevüket és telefonszámukat (a továbbiakban: „Elérhetőségek”). Az
Elérhetőségek megadását követően a Felhasználók kezdeményezhetik az ajánlatkérést (a
továbbiakban: „Ajánlatkérés”) a Honlapon található ’Ajánlatkérés’ megjelölésű gomb
megnyomásával.
Ajánlatkérés esetén az HBO Holding a Felhasználók Elérhetőségeit a kiválasztott Szolgáltatónak
továbbítja abból a célból, hogy a Szolgáltató vagy annak megbízásból egy telefonos direkt marketing
szolgáltatást nyújtó cég (a továbbiakban: „Telesales Cég”) a Felhasználót felhívja és az HBO
szolgáltatásokra vonatkozó személyre szabott, egyedi ajánlatot tegyen (a továbbiakban: „Telesales
Értékesítés”).
A Honlap használatával összefüggésben a Felhasználó elfogadja az alábbiakat:
(a) Csak olyan Felhasználó vehet részt a Telesales Értékesítésben, aki rendelkezik Szolgáltatóval.
(b) A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltatóját és az Elérhetőségeit helyesen adja
meg. Tévesen vagy hibásan megadott adatok esetében a Felhasználó a Telesales Értékesítésben nem
fog részt venni.
(c) A Felhasználó kizárólag Magyarországon működő Szolgáltatót adhat meg.
(d) A Telesales Értékesítés csak annyiban lehet eredményes, amennyiben a Felhasználó a 18. életévet
betöltötte.
(e) Ajánlatkérésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Felhasználó elolvasta és elfogadta a
Használati feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot.
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(f) A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési
ajánlat elfogadásának.
(g) Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatók listájáról a UPC Direct vagy a Digi szolgáltatót választja, a
Honlap automatikusan átlinkel ezen szolgáltatók hivatalos kezdő web oldalára anélkül, hogy a
Felhasználónak lehetősége lenne Elérhetőségeit megadni és így Telesales Értékesítés alanyává válni.
(h) Az HBO Holding csak arra vállal kötelezettséget, hogy a Felhasználók Elérhetőségeit a kiválasztott
Szolgáltatónak továbbítja. Az HBO Holding megtesz minden tőle telhetőt, azonban kötelezettséget
nem vállal arra, hogy a Szolgáltató vagy egy Telesales Cég ténylegesen meg is keresi a Felhasználókat
Telesales Értékesítés céljából.
(i) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi
védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólag a Honlapon található
képekre, grafikai elemekre és videókra, illetve a Honlap működtetésére szolgáló szoftverre.
Jogellenes felhasználói magatartások
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például - de nem kizárólagosan - az
alábbiakat:
(a) A Honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
(b) A Honlaphoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy
behatolási kísérlet (hacking);
(c) A Honlaphoz kapcsolódó vagy a Honlapon található anyagok és információk – így különösen, de
nem kizárólag logók, védjegyek, szolgáltatási jelzések vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső
anyagok – publikálása, terjesztése, módosítása és bármely egyéb jogosulatlan felhasználása;
(d) Az Elérhetőségek automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése.
(e) Az HBO Holding előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy
foglalhatja bele bármilyen más formában a Honlapon található tartalom valamely részét vagy
bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.
Kapcsolati pontok (linkek)
Bárki létrehozhat egy, a Honlapokra mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti
annak látszatát, hogy a Honlapokra vezető oldalt az HBO Holding vagy azzal bármilyen kapcsolatban
álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja.
Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Használati Szabályzatok bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az
nem érinti a jelen Használati Szabályzatok többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően
érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.
Alkalmazandó jog és eljáró bíróság
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Jelen Használati Szabályzatokra a magyar jog az irányadó. Felek mindent megtesznek annak
érdekében, hogy minden, a jelen Használati Szabályzatokból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát,
követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, a Használati
Szabályzatokból fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem
rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni.
HBO Holding elérhetőségei:
Cím: HBO Holding Zrt., New Media Department, H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
E-mail: onlinesupport@hbo.hu
Neo elérhetőségei:
Cím: Neo Interactive Kft., H-1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.
E-mail: info@neo-interactive.hu
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Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelésben érintett adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és adatfeldolgozó (a
továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) adatai
Adatkezelő

Adatfeldolgozó

HBO Holding Zrt.

Neo Interactive Kft.

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.

H-1118 Budapest, Gombocz
Zoltán utca 9.

01-10-045709

01-09-703098

Cégjegyzéket vezető bíróság

Fővárosi Bíróság mint
Cégbíróság

Fővárosi Bíróság mint
Cégbíróság

E-mail elérhetősége

onlinesupport@hbo.hu

info@neo-interactive.hu

NAIH-72013/2014

---

Neve
Székhelye
Cégjegyzékszáma

Nyilvántartási azonosítója

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a
Használati Szabályzatok elválaszthatatlan része, a Használati feltételekben már definiált fogalmak a
jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.
Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési
szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető az Ajánlatkéréssel
egyidejűleg. Az Ajánlatkérés a Személyes Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és feldolgozásához
történő hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelési szabályzat hatálya:
A jelen Adatkezelési szabályzat kizárólag a Honlap használatával kapcsolatos adatkezelésre és
adatfeldolgozásra vonatkozik.
A kezelt adatok köre:
1. A Felhasználó az Ajánlatkéréshez köteles megadni nevét és telefonszámát (a továbbiakban:
“Személyes Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat –
a Felhasználó által kiválasztott Szolgáltatón vagy annak nevében eljáró Telesales Cégen kívül –
harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más
adatkezelésekkel nem kapcsolja össze.
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2. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során rögzítésre kerüljön a
Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, – illetve egyes
esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer
típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
3. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során a rendszer anonim
látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie-t) küldjön a Felhasználó számítógépére. A cookie-k olyan
szöveges (text) formátumú adatfájlok, melyek a Felhasználó merevlemezén tárolódnak. A cookie-k
nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat. Alapbeállítás esetén a böngésző fogadja a cookie-kat,
és tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok" mappában). Amennyiben a Felhasználó
nem szeretné, hogy az Adatkezelő cookie-t helyezzen el a számítógépén vagy más eszközén, akkor
deaktiválhatja azok fogadását a böngészőjében. A cookiek használatáról további részletes információ
a cookie szabályzatban található, amely jelen Használati Szabályzattok elválaszthatatlan részét
képezi. Kattintson ide a cookie szabályzat elolvasásához.
Az adatkezelés célja:
1. Az adatkezelésnek a célja a Személyes Adatok továbbítása a Szolgáltatók vagy a Szolgáltatók
nevében eljáró Telesales Cégek részére, hogy ők a Felhasználókat felkeressék Telesales Értékesítés
céljából.
Az adatkezelés időtartama:
1. Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig tart, de nem tovább
mint a Felhasználó Ajánlatkérésétől számított egy hónap.
2. Az Adatkezelő a Felhasználó által e-mail vagy ajánlott és tértivevényes levél útján küldött törlési
értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli a Személyes Adatokat.
Egyéb információk:
1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Személyes Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A
kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt
Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek
hozzá. A Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó legalább a
szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről,
bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében,
hogy a kezelt Személyes Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.
2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez a fent megnevezett Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az
Adatfeldolgozó feladata a Honlap működtetése, továbbá a Személyes Adatok (i) gyűjtése a Honlapon,
(ii) elektronikus úton történő tárolása és (ii) napi rendszerességgel történő továbbítása az Adatkezelő
részére.
3. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti
Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett ajánlott és
tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton a fenti e-mail címek egyikén.
Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. ), valamint a bírósághoz fordulhat.
4. Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, illetve az Adatfeldolgozóval törölteti, ha
- kezelése jogellenes;
- a Felhasználó kéri;
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
5. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul
értesíti.
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