Adatkezelési Tájékoztató
A
Három Bors Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 4.; cégjegyzékszám: 01-09-888667; e-mail cím:
info@harombors.hu; telefonszám: +36 30 773 86 68) mint adatkezelő a jelen adatkezelési
tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy
a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a hírlevélre történő
feliratkozás során adott meg.
A Három Bors Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Három Bors. Kft. a
személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen tájékoztató 2018 május 24. napjától kezdődő határozatlan időre lép hatályba.
1. Feliratkozás hírlevélre
A Három Bors Kft. a harombors3@gmail.com email címén, illetve egyéb email cím elérhetőségein:
info@harombors.hu, sales@harombors.hu címeken biztosít lehetőséget arra, hogy Ön
hírlevélre iratkozzon fel.
A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő adatokat kell megadni: név, email cím.
2. Az adatkezelés célja
A Három Bors Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és email címet azért kezeli,
hogy időről időre hírlevelet küldjön az Ön részére.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg
azzal, hogy az email címének megadását követően a „Megerősítem feliratkozásom a
hírlevélre és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli
és/vagy emailben megküldi az 1. pont szerinti email címek valamelyikére a nevét és email
címét.
Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Három Bors Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél
küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a harombors3@gmail.com email
címre küldött emailjében. Amennyiben Ön a Három Bors Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a
Három Bors Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet, kivéve, ha Ön ismét feliratkozik.
4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésére a Három Bors Kft.
jogosult.
A Három Bors Kft.-nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót
betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, az adatvédelmi feladatok
ellátásáért felelős munkatárs és a hírlevélküldésért felelős munkatárs.
5. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok tekintetében adatfeldolgozók:
●

a Három Bors Kft. ügyvezető igazgatója és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős
munkatárs.

●

a MailChimp online hírlevélküldő rendszert üzemeltető társaság: a The Rocket Science
Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA)

6. Az adatkezelés időtartama
A Három Bors Kft. a személyes adatait a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától kezeli a hírlevélről
történő leiratkozásig.
7. Adattovábbítás
A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Három Bors Kft. harmadik személy részére nem
továbbítja.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatást kérhet a Három Bors Kft.-től a személyes adatai kezelésére vonatkozóan, kérheti a
személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, tiltakozhat a
személyes adatainak kezelése ellen.
8.1 . Tájékoztatás

A Három Bors Kft. – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:
(i)

a Három Bors Kft. vagy a Három Bors Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatok köréről,

(ii)

a Három Bors Kft. milyen forrásból jutott a személyes adataihoz,

(iii)

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,

(iv)

az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,

(v)

illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait
jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e
vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A Három Bors Kft. a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban
megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a Három Bors Kft. a tájékoztatást
megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról,
illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.2. Helyesbítés, törlés, zárolás
A Három Bors Kft. helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a
valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Három
Bors Kft. rendelkezésére állnak.
A Három Bors Kft. törli a személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes
adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és
a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az
adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt,
illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte a törlést.
A Három Bors Kft. – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető,
hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.
A Három Bors Kft. értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta.

Ha a Három Bors Kft. a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló
kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül
írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági
jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
9. Jogorvoslati lehetőségek
9.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a
hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A
pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
10.1 A Három Bors Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A
módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Három Bors Kft.
a www.harombors.hudomain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.
10.2 A Három Bors Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő
feliratkozás során megadott email címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a Három
Bors Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából a személyes adatait törli.

11. Cookie-k (Sütik)
11.1 A sütik feladata
●

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

●

Megkönnyítik a weboldal használatát

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el a 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.

Budapest, 2018.05.24.

