Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai és elérhetősége:
Nagy Norbertné Pap Rebeka
egyéni vállalkozó
adószám: 76547498-1-22
7763 Egerág, Pozsony u. 23.
e-mail cím: info@uppadesign.com
www.uppadesign.com
http://honlap.uppadesign.com
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az adatvédelmi nyilvántartási
szám kérvényezése a NAIH felé megtörtént
Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre
és forrása
Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés Kezelt személyes
jogalapja/ Az
adatok
adatok forrása

Az adatkezelés
időtartama

Hírlevél

A feliratkozók email címére hasznos
tartalmak és
releváns reklám
ajánlatok eljuttatása
.

Az érintett
önkéntes
hozzájárulása/
Közvetlenül az
érintettől
felvett.

Név, e-mail cím

Az érintett
kérésére történő
törlés. (A
hírlevélről az
érintett egyetlen
gombnyomással,
azonnal és
véglegesen
leiratkozhat.)

Ügyfélkapcsolat

Elektronikus
űrlapon keresztül a
honlap látogatója
által
kezdeményezett
információcsere

Az érintett
önkéntes
hozzájárulása/
Közvetlenül az
érintettől
felvett.

Név, e-mail cím

A cél
megvalósulásáig

A tényleges adatkezelés helye: www.uppadesign.com

Adatok továbbítása
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett
jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé a felhasználó
által megadott adatokat.
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek adatok közlése, átadása céljából megkereshetik az
adatkezelőt (jogszabályi kötelezés). Ez esetben személyes adatot csak annyit
és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A hírlevélre feliratkozott felhasználó a hírlevélről egyetlen gombnyomással,
automatikusan és azonnal, véglegesen leiratkozhat a hírlevelek alján található
leiratkozási linkre kattintva.

A kezelt adatokhoz való hozzáférés
A kezelt adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés biztonsága
A kezelt személyes adatok védelmét az Adatkezelő a megfelelő technikai
feltételekkel biztosítja.

Jogorvoslat
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének
ellenőrzése és elősegítése.
Ha úgy gondolod, hogy az adatkezelés során a jogaidat megsértettem:
- vedd fel velem a kapcsolatot bármely megadott elérhetőségünkön, hogy
egyeztessünk és megpróbáljuk orvosolni a hibát. Ennek keretében - az
Infotv. 14. §-a alapján - kérhetsz tájékoztatást személyes adataid
kezeléséről,
kérheted
a
személyes
adataid helyesbítését,
illetve törlését vagy zárolását.
Ha ez nem vezet eredményre:
- panasszal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál:
Posta cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:

http://naih.hu
A Hatóság döntésétől függetlenül jogaid megsértése esetén bírósághoz
fordulhatsz.

