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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Bevezetés
A Társaság  kinyilvánítja,  hogy adatkezelési  tevékenységét  -  a  megfelelő  belső  szabályok,  technikai  és  szervezési  intézkedések
meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETÉNEK - (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, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

2. A Szabályzat célja 
1.  A Szabályzat  célja  azon  belső szabályok  megállapítása  és  intézkedések  megalapozása,  amelyek  biztosítják,  hogy a  Társaság
adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek. 
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek
(5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására szolgáljon.  

3. A Szabályzat hatálya
1. E Szabályzat hatálya a természetes személyekre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.
2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, magánszemély ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes
személynek kell tekinteni. 
3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy
nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))

4. Fogalom meghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. A Szabályzatban használt főbb
fogalmak:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat,  online  azonosító  vagy  a  természetes  személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,
betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy egyéb  módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”:  személyes  adatok  automatizált  kezelésének  bármely  olyan  formája,  amelynek  során  a  személyes  adatokat
valamely  természetes  személyhez  fűződő  bizonyos  személyes  jellemzők  értékelésére,  különösen  a  munkahelyi  teljesítményhez,
gazdasági  helyzethez,  egészségi  állapothoz,  személyes  preferenciákhoz,  érdeklődéshez,  megbízhatósághoz,  viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”:  a  személyes  adatok  olyan  módon történő  kezelése,  amelynek következtében  további  információk  felhasználása
nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további  információt  külön  tárolják,  és  technikai  és  szervezési  intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított  vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6  „nyilvántartási  rendszer”:  a személyes adatok bármely módon – centralizált,  decentralizált  vagy funkcionális,  vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
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7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós
vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi  szervek  általi  kezelése  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó  adatvédelmi
szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az  érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  és  egyértelmű
kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti
adatkérő lapon kell kérni. 
2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során kijelöl egy erre vonatkozó
négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre,  valamint  bármely  egyéb  olyan  nyilatkozat  vagy  cselekedet  is,  amely  az  adott  összefüggésben  az  érintett  hozzájárulását
személyes  adatainak  tervezett  kezeléséhez  egyértelműen jelzi.  A hallgatás,  az  előre  bejelölt  négyzet  vagy a nem cselekvés  nem
minősül hozzájárulásnak.  
3.  A hozzájárulás  az ugyanazon cél  vagy célok érdekében végzett  összes adatkezelési  tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés
egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 
4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési,
szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon
kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához,
amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 
7.  Ha  a  személyes  adat  felvételére  az  érintett  hozzájárulásával  került  sor,  az  adatkezelő  a  felvett  adatokat  törvény  eltérő
rendelkezésének  hiányában  a  rá  vonatkozó jogi  kötelezettség  teljesítése  céljából  további  külön hozzájárulás  nélkül,  valamint  az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
8. A Társaság a 2. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek
számára.  E tájékoztató célja,  hogy az érintetteket  e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés  megkezdése előtt  és annak
folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik 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 az Infotv.   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.  Ezen
adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például
egy  regisztráció  esetében  a  regisztráció  előtt,  a  regisztráció  folyamatánál,  stb.).  E  tájékoztató  elérhetőségéről  az  érintetteket
tájékoztatni kell. 
9. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény
határozta  meg. Az érintettel  az adatkezelés  megkezdése  előtt  ez esetben közölni  kell,  hogy az adatkezelés  kötelező,  továbbá az
érintettet  az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni  kell 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 rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve
arról,  hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  A tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie az érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 
1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
2.  A személyes adatok kezelésének célja:  a Társaság  jogi személy partnerével  kötött  szerződés  teljesítése,  üzleti  kapcsolattartás,
jogalapja: az érintett hozzájárulása.
3.  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság  ügyfélszolgálattal  kapcsolatos  feladatokat  ellátó
munkavállalói.



4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5
évig. 
5. Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval
kapcsolatban  álló  munkavállalónak  ismertetnie  kell  az  érintett  személlyel  és  a  nyilatkozat  aláírásával  kérnie  kell  hozzájárulását
személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.  

3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
1. A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy
az  adott  infokommunikációs,  internetes  szolgáltatást  megkönnyítse.  Ezek általában két  nagy csoportba  sorolhatóak.  Az egyik az
ideiglenes cookie,  amelyet  a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.:  egy internetes  bankolás biztonsági azonosítása alatt)
helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen
marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás
használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 
2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges,
hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják
a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 
3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik
alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan.
Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 
4.  A  honlapon  a  sütik  alkalmazásáról  a  látogatót  a  2.  számú melléklet  szerinti  adatkezelési  tájékoztatóban  tájékoztatni  kell.  E
tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele
előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve
az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4. Regisztráció a Társaság honlapján
1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.  
2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online 
azonosító. 
3. A személyes adatok kezelésének célja: 

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 
3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. 
5. A honlap használatának elemzése. 

4. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig
(törlési kérelméig).

5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  
1.  A  honlapon  a  hírlevél  szolgáltatásra  regisztráló  természetes  személy  az  erre  vonatkozó  négyzet  bejelölésével  adhatja  meg
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2.
melléklet) egy linkkel elérhetővé kell  tenni. A hírlevéről  az érintett  a hírlevél  „Leiratkozás” alkalmazásának használatával,  vagy
írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó
minden adatát haladéktalanul törölni kell. 
2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
3. A személyes adatok kezelésének célja: 

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése 

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos
feladatokat  ellátó  munkavállalói,  adatfeldolgozóként  a  Társaság  IT  szolgáltatója  munkavállalói  a  tárhelyszolgáltatás  teljesítése
céljából.
6.  A személyes adatok tárolásának  időtartama:  a  hírlevél-szolgáltatás  fennállásáig,  vagy az érintett  hozzájárulása  visszavonásáig
(törlési kérelméig).

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán 
1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. 
2. A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  
3. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. 
4. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 
5. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy
törölheti hozzászólását. 



6. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem
felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,  üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó
problémáért.

7. Adatkezelés a Társaság webáruházában
1. A Társaság által  működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül,  figyelemmel az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
2.  A  Társaság  a szolgáltató  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés  létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet a  2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a
telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. 
3.  A  Társaság  számlázás  céljából  kezelheti  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás  igénybevételével  kapcsolatos
természetes  személyazonosító  adatokat,  lakcímet,  valamint  a  szolgáltatás  igénybevételének  időpontjára,  időtartamára  és  helyére
vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
4.  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság  ügyfélszolgálattal,  marketing  tevékenységével
kapcsolatos  feladatokat  ellátó  munkavállalói,  adatfeldolgozóként,  a  Társaság  adózási,  könyvviteli  feladatait  ellátó  vállalkozás
munkavállalói,  az  adó  és  számviteli  kötelezettségek  teljesítése  céljából,   a  Társaság  IT  szolgáltatója  munkavállalói  a
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. 
5. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig
(törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig. 
6. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni.

8. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 
1. Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti  az érintett természetes
személy  nevét,  címét,  telefonszámát,  e-mail  címét,  online  azonosítóját.  A  játékban  való  részvétel  önkéntes.   Az  adatkezelési
hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető. 
2.  A  személyes  adatok  kezelésének  célja:  nyereményjáték  nyertesének  megállapítása,  értesítése,  a  nyeremény  megküldése.  Az
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
3.  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság  ügyfélszolgálattal  kapcsolatos  feladatokat  ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. 

9.  Direkt marketing célú adatkezelés 
1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése 
módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs 
eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje 
előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 
2.  A  Társaság  által  reklám-címzetti  megkeresés  céljára  kezelhető  személyes  adatok  köre:  a  természetes  személy  neve,  címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. 
3.  A személyes  adatok kezelésének  célja  a  Társaság  tevékenységéhez  kapcsolódó direkt  marketing  tevékenység  folytatása,  azaz
reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy
időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre. 
4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
5.  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság  ügyfélszolgálattal  kapcsolatos  feladatokat  ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a
Posta munkavállalói. 
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
7. A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1. melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható. 


