
A Political Capital adatkezelési nyilatkozata 
 
 
Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a Political Capital Kft. számára, kiemelten fontosnak 
tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Political Capital Kft. a 
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ez a nyilatkozat a Political Capital Kft. adatkezelési 
gyakorlatát ismerteti. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról 
(Infotv.); 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR); 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.);  
 
1. Adatkezelési nyilatkozat célja 
Cégünk működtetéséhez és sajtókommunikációs tevékenységünkhöz bizonyos információkra, 
adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési nyilatkozat célja az adatkezelési gyakorlatunk bemutatása, 
részletes tájékoztatás arról, hogy miként gyűjtjük és használjuk az Ön adatait. 
 
2. Milyen adatokat gyűjtünk? 
Kizárólag a sajtókommunikációs munkához szükséges elérhetőségi adatokat, valamint az újságírók 
számára releváns témákat gyűjtjük munkánk során: 

- email-cím 
- telefonszám 
- szerkesztőség postai címe 
- beosztás, rovat 
- az újságíró számára releváns témakörök 

 
Fenti adatokat a sajtóorgánum publikus felületein elérhető impresszumban szereplő információk 
alapján, az újságírókkal, szerkesztőségekkel folytatott telefonos, illetve személyes egyeztetéseken, 
valamint sajtóeseményeken gyűjtjük. 
 
3. Adatok felhasználása, továbbítása 
Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel: 

- sajtóanyagok kiküldése 
- sajtómeghívók küldése 
- témajavaslatok telefonos egyeztetése 

 
A Political Capital Kft. ügyfelei részére az újságírók személyes adatait nem adja át. 
 
4. Biztonság 
Személyes adatainak védelem fontos számunkra. Iparági standardoknak megfelelő biztonsági 
előírásokat követünk a személyes adatok védelme érdekében, amelyeket többszörösen védett, saját 
szerveren tárolunk. 
 
 
 



6. Az Ön jogai 
Tárolt adatok megismerése: amennyiben a nálunk tárolt adatait szeretné megtekinteni, kérjük küldjön 
egy emailt az info@politicalcapital.hu címre, amelyben kéri adatai megtekintését. 
Tárolt adatok módosítása: amennyiben az Önre vonatkozó elérhetőségi adatokban pontatlanságokat 
talál, kérheti ezek helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, ennek érdekében kérjük küldjön 
egy emailt az info@politicalcapital.hu címre, amelyben kéri elérhetőségi adatai pontosítását, illetve 
kiegészítését 
Tárolt adatok törlése: amennyiben a nálunk tárolt adatait szeretné töröltetni, kérjük küldjön egy emailt 
az info@politicalcapital.hu címre, amelyben kéri elérhetőségei törlését. 
 
7. Elérhetőség 
Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal vagy a Political Capital 
Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: írjon nekünk az 
info@politicalcapital.hu emailcímre! 
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