Adatvédelmi tájékoztató
2018. május 24.
1.) A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Adatkezelő által az alább felsorolt jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és
adatkezelési politikáját.
- 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről
(a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a
továbbiakban: „Infotv.”)
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
- 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.),
2.) Az Adatkezelő megnevezése
Név: Get-Energy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, rétköz u. 5.
Levelezési cím: 1118 Budapest, rétköz u. 5.
Telefonszám: +36-1-766-5638
E-mail cím: info@getenergy.hu
3.) Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő a személyes
adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
- A kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
- Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja
szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
- Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az
Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében,
hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
- A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
- A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosultatlan vagy
jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet.
- Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és módon, a
Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
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-

Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú
érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez,
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

4.) A kezelt személyes adatok köre
-

Név
E-mail cím
Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
Telefonszám
Beosztás

5.) Az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon
kezelünk:
- az érintett kifejezett hozzájárulásával; vagy
- ahol ez szükséges az érintettel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
- olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, vagy
- az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges, vagy
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek
Hozzájárulás: 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.
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor visszavonhatja a
hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
6.) Az adatkezelés célja
Adatkezelő adatkezelésének célja, hogy az érintett által rendelkezésre bocsátott, vagy egyéb úton
jogszerűen megszerzett adatokat célhoz kötötten, az adatkezelő honlapján keresztül, vagy az egyéb
úton (e-mail, fax, postai levelezési címen) megvásárolt termék, igénybe vett szolgáltatás,
rendezvényen történő részvétel során a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása,
ellenőrzése, a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása,
ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatban (például elégedettségi felmérés, termékértékelés) és
hírlevél, direkt marketing vagy egyéb releváns információk küldése érdekében tárolja. Adatkezelő a
megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem
használhatja fel.
7.) Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az
Adatkezelő.
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8.) Hírlevél
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig.
A kezelt adatok köre, az adatok címzettje, az érintett jogai tekintetében a jelen tájékoztató általános
részében foglaltak az irányadóak.
A hírlevél feliratkozás során név és elektronikus és/vagy postai levélcím megadását követően hirdetést
vagy reklámot, hírösszefoglalót, új szolgáltatások leírását, aktuális üzleti információkat tartalmazó
leveleket az Adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő esetekben és módon küld.
A hírlevél megküldése e-mailen vagy egyéb más digitális csatornán keresztül történhet.
Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a leiratkozást követően az adatok ezen nyilvántartásból
törlésre kerülnek. Az érintett leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el Adatkezelő részére:
- az info@getenergy.hu címre küldött e-mail üzenetben.
9.) Weboldal adatkezelései
a. A www.getenergy.hu szerver naplózása
A www.getenergy.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja az Get-Energy Magyarország Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő
szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció
miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása,
meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja
ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani.
A www.getenergy.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics és Google webmaster tools szervere illetve a Bing
webmaster tools szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a
www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/,
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686, címen ad részletes felvilágosítást
b. Cookiek (sütik) használatának szabályzata
Az
Get-Energy
Magyarország
Kft.
a
weblapját
(www.getenergy.hu;
http://www.energetikaiszakreferens.com/) látogató kényelmének érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében
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Az adatkezelés célja: felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és
testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük
lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség.
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookiek alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható
az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.
Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő
látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben
a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett
cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban
mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik
önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének
felismerésére alkalmasak.

10.) Az adatok megismerése, felhasználása, továbbítása
Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a
kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak
megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.
Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti,
a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy
más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg
kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más
személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható
át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán
erőforrási rendszerben, illetve szerződéses partnerekről kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából
adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő köteles tájékoztatni az
érintetteket.
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A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelőn kívül, kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve az
Adatkezelő szerződött partnerei kizárólag az adatkezelés céljához szükséges mértékben férhetnek
hozzá.
Érintett a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és/vagy a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy
az Adatkezelő a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a
kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatokat Adatkezelő előzetes tájékoztatás nélkül és
a jelen tájékoztatóban, vagy annak módosításaiban rögzítetteken kívül harmadik személy részére
semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag az Adatkezelő munkatársai számára
hozzáférhetőek. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatni köteles, és ehhez
előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően
hozzájárulását bármikor visszavonja.
Érintett az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől.

11.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő. ismeri és teljesíti a GDPR 32. cikkben megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és
követelményeket.
Az Adatkezelő. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
- változatlansága igazolható (adatintegritás)
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

A Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására
vezetnek.
A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére Adatkezelő adatvédelmi incidens szabályzatot
köteles kidolgozni, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi
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jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. A megvalósuló
adatvédelmi incidensekről adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni.
12.) Az érintett felhasználó jogai
hozzáférési jog
az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást
kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról.
A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett
jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az
érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. Az Adatkezelő az érintett kérésére a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
Ezen jog az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki és magában foglalja az egyértelműen az
érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat, de nem terjed ki az anonim adatokra.
helyesbítéshez való jog
az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat
alapján helyesbítsük
Ezen jog az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki és magában foglalja az egyértelműen az
érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat, de nem terjed ki az anonim adatokra
törléshez (elfeledtetéshez) való jog
az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további
adatkezelésre;
- a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
- alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését,
ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid
időn belül törölni kell.

adatok zárolásához való jog
Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ezen jog az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki és magában foglalja az egyértelműen az
érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat, de nem terjed ki az anonim adatokra

korlátozáshoz való jog
ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége,
vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen
adatok vonatkozásában az adatkezelést.
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Ezen jog az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki és magában foglalja az egyértelműen az
érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat, de nem terjed ki az anonim adatokra.
adathordozhatósághoz való jog
az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni
az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő
rendelkezésére bocsássa. Ezen jog nem terjed ki az anonim adatokra, valamint az egyértelműen az
érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.
tiltakozáshoz való jog
ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének
érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben
meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes
adatainak kezelése ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatjuk.
13.) Jogérvényesítés
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő jogellenes kezelte az érintett személyes adatait,
az Adatkezelő kész arra, hogy az érintett megkeresése esetén az ügyet peren kívül tisztázza.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor
az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz,
hogy
- panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:
+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu
- bírósághoz forduljon (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható)
- + 1 (ha történik ilyen, akkor törzsben alkalmazandó a megfelelő sorszámozással ellátva:
Regisztrációs adatbázis, profilalkotás
„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
Az érintettek köre:
az Adatkezelő adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen regisztráló személyek.
Az adatkezelés célja:
az személyes, telefonos, vagy online ügyintézés, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a
kapcsolattartás, szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és
elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti
tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében
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profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és
ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása a szolgáltatással kapcsolatos
szokásaik, érdeklődési körük, a weboldalon kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő
jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése
és küldése.
Az adatkezelés jogalapja:
az Eker. tv. 13/A§-a,
a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek email címének retargeting és remarketing célból
történő továbbítását) tekintetében pedig az Adatkezelőnek a személyre szabott közvetlen üzletszerzési
tevékenység végzéséhez, és értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő
jogos érdeke
A kezelt adatok köre:
név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, dokumentumok adatai (pl.
azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), szolgáltatással kapcsolatos érdeklődési köre, speciális
igények, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az adatkezelővel folytatott szóbeli, írásbeli és
elektronikus kommunikációja és interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok,
Az adatkezelés időtartama:
kapcsolatfelvételt követő 25 év, a profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.
A kezelt adatok címzettjei:
az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját
adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de az Adatkezelő által megrendelt remarketing és
retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné
elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen
harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik
országokba is továbbításra kerülhetnek.
Harmadik országokba történő adattovábbítások:
amennyiben Adatkezelő. az ügyfél e-mail címét a fentiek szerint harmadik országokba továbbítja,
minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és
- vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította,
hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott
ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista
megtekintetéséhez kattintson ide),
- vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során
(a feltételek megtekintetéséhez kattintson ide),
- vagy az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi
szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére továbbít
személyes adatot (az Adatvédelmi Pajzsról további információt itt talál).
Az érintettek tiltakozási joga:
az ügyfelek bármikor tiltakozhatnak személyes adataik profilalkotás céljából történő felhasználása
ellen az alábbiakban meghatározott módon. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél csak a profilalkotás
ellen él tiltakozási jogával, az adatkezelő csak a profilalkotást és az azon alapuló, személyre szabott
marketing tevékenységet (targetálást és adatfelhasználást) szünteti meg, de az ügyfél jogszerűen
kezelt egyéb adatait az ügyfél meghatározott marketing tevékenység (postai DM, azaz címzett
reklámküldemény
küldése,
telemarketing
végzése
és
hírlevél
küldése)
elleni
tiltakozásáig/leiratkozásáig továbbra is kezelheti. Ugyanígy, amennyiben az ügyfél tiltakozik valamely
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marketing adatkezelés ellen, vagy arról leiratkozik, az nem minősül egyben és automatikusan a
profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnak is.
Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések:
a Adatkezelő nem végez olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló adatkezelést, amely az érintettekre nézve joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené (pl. Adatkezelő nem különbözteti meg hátrányosan ügyfeleit megismert szokásaik,
anyagi lehetőségeik, vagy más hasonló jellemzőjük alapján).
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