Vidaborbirtok.hu portál adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás
Tisztelt Felhasználó!
A jelen adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás (a „Hozzájárulás”) azt a célt szolgálja, hogy a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény szerint tájékoztassa Önt minden lényeges tényről, ami a Vida Családi Borbirtok internetes
honlapja, a vidaborbirtok.hu portál (a „Portál”) használata során felmerülő adatkezelések
szempontjából jelentős. Mielőtt Ön személyes adatokat küldene a Portál részére, a jelen
Hozzájárulás szerinti feltételekkel kérjük jóváhagyását az Ön személyes adatainak kezeléséhez. A
A Vida Családi Borbirtok által működtetett Portállal kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait
az alábbiakban találhatja.
Köszönettel:
Vida Családi Borbirtok

Az adatkezelés részletes szabályai a Portálon
1.

Az Ön által átadott adatok kezelője Vida Péter egyéni vállalkozó (lakóhely: 7100 Szekszárd,
Napfény utca 27/a; adószám: 52737248-2-37 egyéni vállalkozói engedély száma: ES
313991), a Vida Családi Borbirtok vezetője (az „Adatkezelő”).

2.

Az Adatkezelő az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a jelen Hozzájárulás szerint, a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásainak
megfelelően kezeli.

3.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen Hozzájárulás elfogadására
utaló „checkbox” bejelölésével ad meg. Az Adatkezelő az Ön adatait felhasználhatja az
Önnel történő kapcsolatfelvétel, megrendelt termékek kézbesítése, terméktájékoztatás,
valamint panaszkezelés céljára.

4.

Külön hozzájárulása alapján a személyes adatait marketingkommunikációs célokból is
felhasználhatjuk, melynek kapcsán Önnek az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolatos hírlevelet vagy egyéb tájékoztatást küldhetünk, illetve Önnel elektronikus vagy
egyéb módon (ideértve egyebek mellett a telefonhívást, szöveges üzenetküldést (SMS),
illetve a postai utat) üzletszerzési célból kapcsolatba léphetünk. Hozzájárulását a személyes
adatai kezeléséhez bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.
Ebben az esetben az Ön nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul töröljük
nyilvántartásainkból, és Önnel a továbbiakban kapcsolatfelvételt nem kezdeményezünk.

5.

A jelen hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Ebben az esetben az Ön minden személyes adatát haladéktalanul töröljük
nyilvántartásainkból, és Önnel a továbbiakban kapcsolatfelvételt nem kezdeményezünk. A
hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon jelentheti be nálunk:


elektronikus levélben: info@vidaborbirtok.hu



postai úton: 7100 Szekszárd, Napfény utca 27/a
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telefonon: 00 36 74 317 753

6.

Az Adatkezelő fiatalkorúak és gyermekkorúak személyes adatait nem kívánja kezelni.
Emiatt esetenként születési idejük megadására kérjük a látogatókat, hogy – a
lehetőségekhez képest – fiatalkorúak és gyermekkorúak számára megakadályozzuk egyes
webhelyek, tartalmak vagy jellemzők elérését.

7.

Az Adatkezelő a honlap működtetéséhez kapcsolódó technikai feladatok végrehajtására a
következő adatfeldolgozót veszi igénybe: Maxer Hosting Kft, Budapest XIII. Victor Hugo
utca 18-22.

8.

Az adatkezelés időtartama az érintett adatkezelés céljának megvalósulása, amennyiben
jogszabály mást nem ír elő. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés időtartama az
érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

9.

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az Adatfeldolgozó gondoskodik az Ön
személyes adatai biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:
(i)

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését, valamint tiltakozhat az Ön személyes adatai közvetlen
üzletszerzési célú felhasználása ellen, amely kérelemnek az Adatkezelő
haladéktalanul tartozik eleget tenni.

(ii)

Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott Adatfeldolgozó 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, ha Ön a
folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Adatkezelő még
nem nyújtott be.

(iii)

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, azt Ön kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

(iv)

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem
sérti.

2

