Adatvédelmi tájékoztató
Az adatkezelő neve: Simon András (a továbbiakban Adatkezelő)
Levelezési címe: 2225 Üllő, Gyár u. 87.
Telefonszám: 06 30 2153221
Weboldal: www.teamsuccess.hu
E-mail: teamsuccess@teamsuccess.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az
érintett hozzájárulása.
Az Adatkezelő online felületein tevékenységével kapcsolatban kezeli a
regisztrált felhasználók személyes adatait. Csak olyan személyes adatot kezel,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók
személyes adatait.
A kezelt adatok:
-

hírlevélre történő feliratkozás esetén a felhasználó neve, email címe;
kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése esetén a felhasználó neve és email
címe;
A regisztrációs űrlapon megadott, egyéb információk.

A felhasználó a fenti felsorolt lehetőségek igénybe vétele esetén kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az adatkezelő a megadott adatokat kizárólag tájékoztatás céljából, valamint
direkt marketing célokra használja. Az adatokat harmadik fél számára nem
adja át, hacsak erre törvény nem kötelezi. Az adatkezelő az adatokat nem
ellenőrzi, a megadott adatokért felelősséget kizárólag a regisztráló személy
(felhasználó) felel. A regisztrációkor a felhasználó felelősséget vállal, hogy a
megadott e-mail címet kizárólag ő használja.
Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő, valamint személyes
munkatársai.
Az adatkezelés az elektronikusan tárolt személyes adatok törléséig tart.

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
- a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tákékoztatást;
- személyes adatai helyesbítését;
- személyes adatai törlését.
A felhasználó bármikor leiratkozhat a további direkt marketing célokat
szolgáló hírlevél szolgáltatásról a levél alján található link segítségével.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált
felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a
regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.
Budapest, 2017. március 01.

