Adatvédelmi nyilatkozat
A ’ www.tulokimre.hu ’ weboldal (továbbiakban: Honlap) a hatályos törvényeknek és
jogszabályoknak megfelelve foglalkozik a weboldalon regisztrálók személyes adatainak
védelmével.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
Az adatkezelő
A felhasználói adatok kezelője: Tulok Imre egyéni vállalkozó
Adószáma: 52925351-1-37
Székhelye: 7100 Szekszárd, Bottyán-hegyi ltp. 17.
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63497/2013
Fogalmak
1. Honlap: a www.tulokimre.hu webcímen elérhető szöveges és képes tartalom
2. Feliratkozó: az a természetes személy, aki a Honlapon önkéntesen megadja a
kapcsolattartásés tartalomszolgáltatás céljára szolgáló személyes adatait.
3. Feliratkozás: az a folyamat, amikor a Feliratkozó a Honlapon található internetes űrlapban
megadja kezelt adatait és utána megerősíti feliratkozási szándékát a kiküldött megerősítő
emailben található linkre való kattintással.
4. Leiratkozás: ha a Feliratkozó visszavonja a korábban megadott személyes adatai
kezeléséhez való hozzájárulást, akkor a bármelyik kiküldött emailben található leiratkozó
linkre kattintva a rendszer automatikusan törli az adatait. Vagy ezzel a céllal emailt küld
az info@tulokimre.hu címre.
Alapelvek
Személyes adatokat csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján kezelünk. A regisztrált
személyek személyes adatait az adatkezelő kizárólag saját maga használja fel, harmadik
személynek sem ingyenesen, sem ellenértékért cserébe nem adja át.
Az adatkezeléssel érintett személy adatait önkéntesen adja meg az adatkezelő számára. Az
adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
1. Vezetéknév
2. Keresztnév

3. Emailcím
4. Bizonyos esetekben telefonszám
Ezek kezelése a következőképpen történik:
Az adatkezelést az érintett (Feliratkozó) kezdeményezi a Honlapon történő regisztrációval. A
regisztráció önkéntes és az érintett tájékozott beleegyezéséhez kötött. Az adatkezelő a regisztráció
megtörténte előtt elérhetővé teszi az érintett számára az Adatvédelmi nyilatkozatot és az
Adatvédelmi nyilvántartási számát.
Ha az érintett ezek ismeretében regisztrál a Honlapon, az megerősített regisztrációval teheti. Ez
úgy működik, hogy a Honlapon megadja a kezelt adatait és a rendszer egy megerősítő emailt küld
az általa megadott email címre. Az abban lévő linkre való kattintással tudja véglegesíteni
regiszrációját.
Technikai okok miatt, ha az érintett regisztrált a Honlapon, de a regisztrációját nem erősítette
meg, az emailküldő rendszer akkor is tárolja az általa megadott adatokat. Ezekre – megerősítés
hiányában – emailt nem küld. Ezeket a meg nem erősített adatokat a rendszer megkülönbözteti a
megerősített adatoktól. Ezeket az adatokat az adatkezelő kapcsolattartásra nem használja fel és ha
az érintett nem erősíti meg a regisztrációját a tárgyhónap (a feliratkozás hónapja) utolsó
munkanapjáig, manuálisan törli a rendszerből.
Ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, ezt kétféleképpen teheti meg:
vagy bármelyik kiküldött emailben lévő lévő leiratkozó linkre kattint, vagy emailt küld az
info@tulokimre.hu emailcímre. Ebben az esetben az adatok törlése az emil beérkezését követő 72
órán belül történik meg, mivel ez manuális. A leiratkozó linkre való kattintással azonnal törli a
rendszer az adatokat az adatbázisból.
Telefonszámot egy esetben kezel az adatkezelő: akkor, ha az érintett a Honlap megfelelő
pontjában visszahívást kér. Miután a visszahívás megtörtént, az adatkezelő 72 órán belül
manuálisan törli a telefonszámot a rendszerből.
Az adatkezelés célja
-

Hírlevél küldése az érintett számára
Egyéb információk küldése az érintett számára
Telefonon történő visszahívás elősegítése

A kezelt adatok tárolási formája és helye
Az adatkezelő a kezelt adatok tárolására külső szolgáltatót vesz igénybe, ahol a kezelt adatokat
elektronikusan tárolja. Ez a szolgáltató jelenleg a www.listamester.hu
Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelő minden kiküldött e-mailben lehetőséget biztosít a levelekről történő leiratkozásra.
Az érintett a leiratkozást megteheti az info@tulokimre.hu emailcímre küldott elektronikus
levélben is.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére az adatkezelő

tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

