ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(a továbbiakban "Tájékoztató")
Az Ön magánszférájának védelme a személyes adatok kezelése során számunkra fontos dolog.
A. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
Előzmények:
Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú Adatvédelmi rendelete (General
Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban "Rendelet" vagy "GDPR". A társaság a Rendelet értelmében
aadatkezelőnek minősül, azaz a Rendelet a Társaság által kezelt személye sadatok vonatkozásában is
alkalmazandó.
Tájékoztató célja:
A tájékoztató célja, hogy megállapítsa jelen tájékoztató C. pontjában meghatározott Adatkezelő által követett,
alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, a Társaság
adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Jogszabályok:
A tájékoztató tartalmának meghatározásakor Adatkezelő kiemelten a Rendelet rendelkezéseit vette figyelembe.
Ezen túlmenően figyelembe vette még Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. Törvény ("Info tv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá A
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.")
rendelkezéseit is.
Hatály:
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Társaság által működtetett honlapon (www.kreinbacher.hu, a
továbbiakban "Honlap") működésén belül gyűjtött, kezelt adatokról, ill. a Társaság szolgáltatói tevékenységéhez
kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre,
melyek a Társaság honlapoján hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz,
általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlap-on hivatkozás vezet.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek a
tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlap-ról értesült.
Tájékoztató módosítása:
Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.
Amennyiben a változtatás az adatkezeléseket is érinti, és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul,
Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy adatainak kezelésében változtás történt, rendelkezhet adatainak
kezeléséről.
Amennyiben a változás adatkezelést nem Érint, az Érintett a társaság Honlap-ján találja meg a módosított
Tájékoztatót. A Tájékoztató módosításáról Érintett a Társaság által kiküldött hírlevélből értesül.
B. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
Adatkezelő (Társaság):

Olyan természetes vagy jogi személy, aki más személyes adatát előre meghatározott célból tárolja, kezeli,
fellhasználja. A jelen tájékoztatóban a Társaság, aki az adatokat kezeli.

Érintett (Továbbiakban: Ön, a munkavállaló):

Az a természetes személy, akinek adatát, személyes adatát kezelik.

Adat, személyes adat:

Adat, amely beazonosít, személy adat az, amely egy természetes személyt konkrétan beazonosít.

Adatkezelés jogalapja:

Ami alapján az adatkezelő a felvett adatokat kezeli. Lehet önkéntes hozzájárulással, konkrét egyedi
hozzájárulással vagy jogszabályi kötelezettségből következően.

Adatkezelés időtartama:

Az az időtartam, amíg az adatok kezelése folyik, azok tárolva vannak.

Adatkezelés:

Az a művelet, ami során az adatkezelő a megjelölt célból az adatokat kezeli, használja.

Adatfeldolgozó:

Olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján az adatkezelésben
érintett személyek adatait a megállapodás alapján feldolgozza.

Adatfeldolgozás:

Adatkezelővel történt megállapodás alapján Adatfeldolgozó (3. személy) az adatokat rendszerszerűen
feldolgozza.

Adatkezelési cél(ok):

Az a megjelölt cél, amelynek érdekében az adat felvételre került, illetve aminek érdekében az adatok tárolása,
feldolgozása történik.
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C. KI AZ ADATKEZELŐ:

a Kreinbacher Birtok Kft. (cím: 9700 Szombathely, Szedres út 3. adószám: 12941708-2-18), a tájékoztatóban
"Adatkezelő" vagy "Társaság".

D. EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK:
1. Hírlevél küldése
Adatkezelés jogalapja/célja:

Az adatkezelés jogalapja, hogy Érintett adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő számára
hírleveleket küldjön.

Hírlevél:

Rendszeres időközönként kiküldött levél, mely elektronikus úton, e-mail segítségével, meghatározott
témakörökkel, tartalommal kerül kiküldésre az önkéntesen feliratkozó Érintett részére.

Kezelt adatok:

•

az Érintett által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;

•

az Érintettel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,

•
az Érintett által megadott e-mail címet, hogy igényeinek megfelelő árajanlátot tudjunk tenni a kért
szolgáltatás(ok)ra.
Az adatgyűjtés helye, formái:

Az adatkezelő által működtetett Honlap "Hírlevél felíratkozás" ikonjánál, lenyíló ablakban.

Adatok forrása:

A Érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő más forrásból adatokat Érintettről nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartama:

A fent megnevezett adatokat mindaddig megőrzi Adatkezelő, ameddig Érintett vissza nem vonja hozzájárulását.

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal
kapcsolatban:

A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintettet.

Adatkezelés folyamata:

Az Ön önkéntesen megadott adataihoz, mint az Ön nevéhez, e-mail címéhez az Adatkezelő MailChimp fiókjához
és CRM rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai és az arra felhatalmazott adatkezelő férnek hozzá
feladataik teljesítése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat a MailChimp fiókjában, valamint saját
tárhelyén tárolja jelen Tájékoztató E. pontjában leírtak szerint.

Adattovábbítás:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel
bír a jogszabályhelyeken megjelölt hatóságok (pl.: Adatvédelmi Hatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintetti
kérésre továbbítja az adatokat.

Adattárolás ideje:

A fent megnevezett adatokat mindaddig megőrzi Adatkezelő, ameddig Érintett vissza nem vonja hozzájárulását.

2. Árajánlat nyújtása, meghívó küldése
Adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok:

Az adatok kezelése kapcsolattartási- ill. nyilvántartási céllal történik, annak érdekében, hogy Adatkezelő Érintett
részére megfelelő ajánlatot, ill. meghívót küldjön.
•

az Érintett által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;

•

az Érintettel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,

•
az Érintett által megadott e-mail címet, hogy igényeinek megfelelő árajanlátot tudjunk tenni a kért
szolgáltatás(ok)ra.
Az adatgyűjtés helye, formái:

Az adatkezelő által működtetett Honlap "Hírlevél felíratkozás" menűpontjában.

Adatok forrása:

A Érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő más forrásból adatokat Érintettről nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartama:

A fent megnevezett adatokat mindaddig megőrzi Adatkezelő, ameddig Érintett vissza nem vonja hozzájárulását.

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal
kapcsolatban:

A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintett-t.

Adatkezelés folyamata:

Az Ön önkéntesen megadott adataihoz, mint az Ön nevéhez, e-mail címéhez az Adatkezelő MailChimp fiókjához
és CRM rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai és az arra felhatalmazott adatkezelő férnek hozzá
feladataik teljesítése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat a MailChimp fiókjában, valamint saját
tárhelyén tárolja jelen Tájékoztató E. pontjában leírtak szerint.

Adattovábbítás:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel
bír a jogszabályhelyeken megjelölt hatóságok (pl.: Adatvédelmi Hatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintetti
kérésre továbbítja az adatokat.

Adattárolás ideje:

A fent megnevezett adatokat mindaddig megőrzi Adatkezelő, ameddig Érintett vissza nem vonja hozzájárulását.
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3. Cookie-k
A Társaság weboldalán cookie-kat használ. Ezek automatikusan rögzíthetik az Érintett számítógépének IP címét,
a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatóak össze. Az
adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
E mellett a cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi
látogatókat. A cookie-k a Társaságot, mint a honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban,
hogy szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki.
Amennyiben a Honlapon a Társaság külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat,
az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társaság felügyel, így nincs befolyása arra,
hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyan adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott külső
szolgáltatók adnak tájékoztatást.
A Társasági a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat
jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi
szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül a Honlap
működése nem teljes értékű.
E. AZ ADATTÁROLÁS HELYE
•

A papír alapú dokumentumokat a kezelt adatokról Adatkezelő nem tárol.

•
Az adatokat digitális formában az Adatkezelő MailChimp fiókjában, valamint a Társaság Microsoft
Corporationtól (Redmond, Washington, Egyesült Államok) bérelt felhő alapú tárhelyén, elkülönített,
védett mappában.
F. MIK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
(ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai
kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai
kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal
összefüggő egyéb jogokat). Így Önt érintettként megilleti
(i)

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz
hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a
kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes
adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, éssszerű mértékű díjat
számíthatunk fel.
(ii)

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés
céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok
kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii)

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy
az ilyen személyes adatokat a töröljük.
(iv)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat
megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v)

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
(vi)

Tiltakozáshoz való jog és az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogok

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket, és ilyen esetben előfordulhat,
hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Ezen jog gyakorlása díjmentes.
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A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, annak jelen tájékoztató F.
pontjában meghatározott elérhetőségei útján.
Az Adatkezelő fenti tevékenységének végrehajtása során ügyviteli szoftvert alkalmaz, mely ügyviteli szoftvert
előállító vállalkozás adatfeldolgozónak minősül.
Az esetleges jogok és kötelezettségek tekintetében továbbra is az Adatkezelő érintett, azok tekintetében
továbbra is Adatkezelőhöz kell fordulni.

G. ADATFELDOLGOZÓ BEVONÁSA

Adatfeldolgozó(k) az adatok kezelése során:
MailChimp - The Rocket Science Group, LLC
Microsoft Corporation, Redmond, Washington, Egyesült Államok
Metál Hungária Holding Zrt.
Fütő Beáta e.v. (kommunikáció és marketing)

H. HATÓSÁG

Ön a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

I. KAPCSOLAT

Ha a jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a Kreinbacher Birtok Kft -vel a 8481 Somlóvásárhely, Somló hegy, hrsz. 909., Pf. 3. címen postai úton
vagy az somlo@kreinbacher.hu címen e-mail útján.
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