ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
HÍRLEVÉLRE VONATKOZÓAN
1.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a NETLOCK Kft. (továbbiakban:
Adatkezelő) hírlevelére feliratkozók megfelelő tájékoztatást kaphassanak a feliratkozás következtében kezelt
adatokról, azok köréről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintettek jogairól, különösen ideértve a
hozzájárulás visszavonását.
Adatkezelő a https://netlock.hu/homeoffice/ weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során a hírlevélre
regisztrálók (továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.
2.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Telefonszám: +36 1 437 6655
E-mail cím: info@netlock.hu
3.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A kezelt személyes adatok köre:
• név
• e-mail cím
• cég
4.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA
4.1 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.
A személyes adatok kezelésére az Érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a
hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai Adatkezelő által felhasználásra kerüljenek.
A hozzájárulást az Érintett az adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során a 3. pontban
meghatározott adatok önkéntes megadásával, illetve a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával (checkbox)
adja meg.
4.2 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
•

Az Érintett közvetlen megkeresése és az általa megadott e-mail címre, általános tájékoztatás (hírlevél)
küldése az Adatkezelő által nyújtott aktuális szolgáltatásokról, új termékekről.

Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen pontban
meghatározott célokból használja, illetve használhatja fel. Adatkezelő az Érintett által megadott személyes
adatokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem továbbítja harmadik személy részére.
Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért
kizárólag az azt megadó személy felelős. Adatkezelő az Érintett által megadott e-mail cím Érintettől eltérő személy
általi használatával kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja, az csak és kizárólag az e-mail címet regisztráló
Érintettet terheli.
5.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat hírlevél küldése céljából az Érintett hírlevélről való
leiratkozásáig, illetve hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hírlevélről való leiratkozás a 3. pontban megadott adatok hírlevél listáról való
törlését jelenti. Amennyiben ezeket az adatokat Adatkezelő más célból pl. tanúsítványszolgáltatás nyújtása is
használja, úgy ezek az adatok abból a célból továbbra is kezelésre kerülnek.
6.

LEIRATKOZÁS, HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A hírlevélről való leiratkozás, illetve a hozzájárulás visszavonásának szándékát az Érintett a jelen pontban, illetve
a hírlevél alján található e-mail címen jelezheti Adatkezelő felé. Leiratkozást követően Adatkezelő az Érintett email címét, illetve egyéb személyes adatait a hírlevél címlistából indokolatlan késedelem nélkül törli.
A hírlevél küldéséhez való hozzájárulás bármikor, ingyenesen visszavonható.
A hírlevélről leiratkozni az alábbi e-mail címen lehet: leiratkozas@netlock.hu
Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig elvégzett
adatkezelés jogszerűségét.
7.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintettet a kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan megilletik a tájékoztatás, a hozzáférés, a
helyesbítés, a hozzájárulás visszavonásának, törlésnek, illetve az adatkezelés korlátozásának, illetve az
adathordozhatóság joga.
A fent felsorolt jogokról és azok gyakorlásáról részletes tájékoztatást az Adatkezelő Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatában talál, melyet az alábbi linken érhet el:
https://netlock.hu/aktualis-szabalyzatok/#!/dataprotection
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el:
E-mail: dpo@netlock.hu

8. JOGORVOSLAT
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat és információkat az Adatkezelő
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza, melyet a 7. pontban található linken, illetve a mindenkori
weboldalunkon érhet el.
Amennyiben bármilyen, a személyes adatainak kezelésével összefüggő kérdése, bejelentése, panasza van, úgy
Adatkezelővel a 2. pontban található elérhetőségen vagy az Adatvédelmi tisztviselővel a 7. pontban megjelölt
elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot.

