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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint:
Jelen weboldalon keresztül történő hírlevél küldáshez önkéntes feliratkozás szükséges.
Az adatkezelés célja:
Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,
tájékoztatás az aktuális a honlap tárgykörébe tartozó információkról, akciókról.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
Azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a
direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelő és adatfeldolgozó (Infotv.3.§. 9 és 18):
Magda Attia
magánszemély
1135 Budapest, Szent László út 12A 4. em. 3a.
+36 1 20 9331405, E-mail: attila@magdaattila.hu, Web: www.magdaattila.hu
Nyitva tartás: nincs személyes ügyfélszolgálat
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza az Magda Attilát, mint
Adatkezelőt, adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény
4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési
Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.
A megadott adatokat a kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra
nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak az Adatkezelő és jogi képviselője férhetnek
hozzá.
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz
sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
Az érintett (feliratkozó/olvasó) adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel,
esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő
székhelye szerint illetékes polgári bíróság (FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi
Kerületi Bírósága) előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a
weboldalt (www.magdaattila.hu) tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a
Tárhely.Eu
Szolgáltató Kft. üzemelteti (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. és 18). Cj. 0109-909968 Asz. 14571332-2-42), E-mail cím: support@tarhely.euTel.: +36 1 789 2 789,
Fax: FAX: +36 1 789 3 789 FAX: +36 1 789 3 789
Adattárolás helyszíne: (Szerver terem I.: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Szerver
terem II. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.)
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3)
alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó
megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.
Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.
Jogforrások:

2015. évi CLXXXVI. törvény
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) –
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §- a) 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) - 16/2011.
sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2017.01.22.

