Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi adatkezelési tájékoztató arra szolgál, hogy tájékoztassunk arról, hogy a megadott személyes
adataidat hogyan fogjuk kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az EU 2016/679 rendeletnek megfelelően.
Az adataid megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes
adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozáskor
megadott személyes adataidat a Zsuzsivonat Nonprofit Kft., mint az “Apaépítő” szervezője és mint
adatkezelő hírlevél küldés céljából felhasználja.
Az apaepito.hu oldalon elérhető hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés az érintett felhasználók
önkéntesen megadott hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelők adatai
Cégnév
Cégjegyzékszám
Székhely
Adószám
E-mail cím

Zsuzsivonat Nonprofit Kft.
01-09-199183
1133 Budapest, Pannónia utca 85. 1. Emelet 4.
25090307-1-41
info@apaepito.hu

A kezelt adatok köre
Adatkezelésünk a jelentkezők alábbi személyes adataira terjed ki:
- Név
- E-mail cím
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés határozatlan időre szól. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor
visszavonhatod és kérheted adataid törlését a hírlevél láblécében található módosítás és leiratkozás
hivatkozásokon keresztül vagy az info@apaepito.hu e-mail címre küldött üzenetben.
A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.
Adatbiztonság
A személyes adataid kezelésével összefüggésben gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá
megtesszük mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
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Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid
Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását,
helyesbítését, törlését és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére vonatkozó
hozzájárulást részben, vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a
info@apaepito.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően
tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy nálunk tiltakozni a
jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság
Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg
a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz.
Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti
Törvényszék előtt is megindíthatod.
Jelen tájékoztató időbeli hatálya
Jelen tájékoztató 2018. szeptember 6. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.
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