ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Felhasználó!
Az Egri Borműhely és az alakuló Egri Lions Club, a lakosság segítségével
adománygyűjtést (a továbbiakban: adománygyűjtés) szervez.
Az adománygyűjtés részletei: https://1552segitseg.hu
Nagy Ádám, mint Adatkezelő a jelen tájékoztatón keresztül nyújt a felhasználó
(a továbbiakban: adományozó) részére tájékoztatást a személyes adataik
kezelésével kapcsolatos adatkezelésekről, az adatkezeléseket lehetővé, ill.
kötelezővé tevő jogszabályi rendelkezésekről, az azok szükségességét és
arányosságát alátámasztó körülményekről, valamint az őket megillető jogokról
és jogorvoslati lehetőségekről.
I.

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉGEK:

1. Adományozással kapcsolatos adatkezelés:











az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja)
az érintettek köre: bármely természetes és jogi személy, aki a
https://1552segitseg.hu oldalon keresztül adományozni kíván
kezelt adatok köre, forrása: név/cégnév, email cím, adományozni kívánt
összeg. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
az adatkezelés célja: az adományozóval való kapcsolattartás
az adatkezelés időtartama: az adománygyűjtés befejezéséig
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adományozás
meghiúsulása
adatfeldolgozó: nincs
adattovábbítás: nincs
nemzetközi adattovábbítás: nincs
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen
jellegű adatkezelést, az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb.
alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

2. Hírlevél küldés:



az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja)
az érintettek köre: valamennyi természetes és jogi személy, aki az
Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való
feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett












a kezelt adatok köre, forrása: név/cégnév, e-mail cím, a hírlevélhez adott
hozzájárulás. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az
Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól hírlevél formájában (pl.: hírek,
események, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről az
érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül
leiratkozhat az Adatkezelő II. pontjában megadott elérhetőségeire
küldött elektronikus levélen keresztül.
az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hozzájárulása
visszavonásáig. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját
kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő emailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő emailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél
listáról.
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap
hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail
hiányában további hírleveleket már nem kap
adatfeldolgozó: nincs
adattovábbítás: nincs
nemzetközi adattovábbítás: nincs
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen
jellegű adatkezelést, az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb.
alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

Az érintett az I. pontban megnevezett adatkezelési tevékenységek során
a személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz adott
önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II.
pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos
nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen
feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
II.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI:

NÉV: Nagy Ádám
ADÓAZONOSÍTÓ JEL: 8446480654
ADATKEZELÉS HELYE: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b
EMAIL CÍM: info@bolthely.hu
III.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Jelenleg a https://1552segitseg.hu weboldal nem használ cookie-kat!
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IV.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait a GDPR III. fejezetének 12-22.
és 34. cikkei, valamint az Infotv. 23. § és 25. §-ai tartalmazzák.
AZ Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az
Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják.
Az egyes érintetti jogok:
 tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsát különböző információkat.
 személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz hozzáférést kapjon.
 helyesbítéshez való jog: GDPR 16. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig – bizonyos esetekben – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk
Az érintett – bizonyos esetekben – jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20. cikk
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és
automatizált módon történik.
 tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk
Az érintett – bizonyos esetekben – jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése
ellen.
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V.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Az érintett jogai érvényesülésnek biztosítékaként az érintett részéről
benyújtott kérelmet az Adatkezelő a benyújtástól számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt ingyenesen írásban
(elektronikus úton, amennyiben a kérelem is így érkezett) értesíti.
Az érintett a Hatóság vizsgálatát is kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:
http://naih.hu
Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok
vizsgálatáról: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
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