ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A kérdőív kitöltése során a megadott személyes adatokat az APIFITO Kft.kezeli.
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések alanyaira, tárgyára, tartalmára vonatkozó fogalommeghatározás az Info tv. alapján:
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
•

Az adatkezelő adatai

•

Az Adatkezelő megnevezése: APIFITO Kft.

Ha az adatkezelő nem természetes személy:
•

Az Adatkezelő képviselője: Szekerka János Zoltán, az Apifito Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű társaság ügyvezetője

•

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 09 146588

•

Az Adatkezelő székhelye: 2200.Monor, Martinovics u.18.

•

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: szekerkaj@gmail.com

•

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem alkalmaz ilyen személyt .

•

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata alkalmazza a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi
szabályozást, így különösen a következőket:
•

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, 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 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.).

•

A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).

•

A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

•

Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

•

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő termelői méz Monor és annak 30 km-es körzetében, összesen, minimum öt ezer
forintos megrendelés esetén történő ingyenes házhozszállítása tárgyában gyűjt adatokat.
Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.
•

Az adatkezelés jogalapja

•

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás
megadása az elektronikus megrendelés kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elolvasásával és
elfogadásával történik meg.

•

Az Érintett személyes adatait nem köteles megadni, de az ingyenes házhozszállítás
előfeltétele, mert ennek hiányában részére a felajánlott ingyenes szolgáltatásra történő
jelentkezés nem valósítható meg.

•

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő felé személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a kérdőív kitöltéséhez
kötötten felajánlott ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez a következő személyes adatok megadására
van szükség:
Név, e-mail cím, telefonszám. ( Ha számlázási cím szerint, a vevő jogi személy, a cég nevét is kérjük
megadni, de ez nem kötelező!)
•

Az adatkezelés időtartama

•

Az Adatkezelő a kérdőív beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 30 napig
kezeli. Az Adatkezelő a kérdőív beérkezését követően az ingyenes szolgáltatásra vonatkozó
ajánlatot 15 napon belül elkészíti, majd kiküldi az Érintettnek. Az ajánlat 30 napig érvényes.
Az Adatkezelő az ajánlatok érvényességét a lejáratot követően 15 nap alatt ellenőrzi, majd
törli, ha az Érintett nem kívánja igénybe venni az ingyenes szolgáltatás nyújtására
vonatkozóan ajánlatot.

•

Amennyiben az ajánlat kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az
Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó
érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére
intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

•

Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

•

Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

•

A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat
kiegészítsék.

•

A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

•

Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

•

Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

•

A személyes adatok törlése

•

Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a kérdőív beérkezését követő 30 nappal,
amennyiben az Érintettel nem él a felajánlott ingyenes szolgáltatással.

•

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. a.)
pontban foglaltak szerint.

•

Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli
azokat.

•

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az
Érintett személyes adatainak törlését rendeli el, akkor az a jogerős határozatban, végzésben
foglaltak szerint történik meg.

•

Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályokban
megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.
•

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem vesz
igénybe.
.
•

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

•

Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt
elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a
hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

•

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

•

Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint
illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő
megsértette.

•

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és
üzemeltetésű telefonján tárolja.
•

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése
mellett, egyoldalúan módosítsa.
• Hozzájárulás:
Az Érintett a kérdőív adatainak kitöltésével önkéntes és határozott akaratából kinyilvánítja, hogy
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez és egyben igazolja, hogy az
adatkezeléssel kapcsolatos megfelelő, egyértelmű tájékoztatást megkapta, megértette és elfogadja.

