
AdatvAdatvAdatvAdatvéééédelmidelmidelmidelmi nyilatkozatnyilatkozatnyilatkozatnyilatkozat

A www.feketeborpince.hu honlap fenntartója, Fekete Mihály Endre egyéni vállalkozó (továbbiakban:
Adatkezelő) vállalja, hogy a www.feketeborpince.hu, illetve a www.urlapkeszito.hu honlapon hírlevélre való
feliratkozás, illetve rendelés során személyes adatot megadó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait
bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő adatai:
Fekete Mihály Endre egyéni vállalkozó
7100 Szekszárd, Zápor utca 3.
Web: www.feketeborpince.hu
Email: info@feketeborpince.hu
Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-59281/2012

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók adatai:

Szerverszolgáltatás (tárhely és elektronikus levelezés)
RG Stúdió Kft.
7623 Pécs, Hőgyes E. utca 30.
Web: www.rgstudio.hu
Email: info@rgstudio.hu

Rendelési űrlap szolgáltatás:
Nagy Katalin egyéni vállalkozó
1181 Budapest, Havanna utca 74. VIII/32.
Web: www.urlapkeszito.hu
Email: info@urlapkeszito.hu

Futárszolgáltatás:
PR-Futárszolgálat Kft.
7100 Szekszárd, Zrínyi utca 98.
Email: prtransz@tolna.net

Felhasználó a regisztrációhoz, illetőleg a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatainak
megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő és Adatfeldolgozók az adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse,
tárolja, rendszerezze, felhasználja. Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten és közvetlenül
hozzájárul, hogy Adatkezelő direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjön Felhasználó részére.
Felhasználó a megadott adatai függvényében postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphat megkeresést az
Adatkezelőtől.

AdatkezelAdatkezelAdatkezelAdatkezelőőőő ááááltalltalltalltal kezelendkezelendkezelendkezelendőőőő adatokadatokadatokadatok kkkkööööre:re:re:re:
A hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően megadott adatok a Felhasználó neve és e-mail címe, rendelés
esetén a Felhasználó neve, e-mailcíme, telefonszáma, valamint a számlázási cím és a szállítási cím.

AzAzAzAz adatkezeladatkezeladatkezeladatkezelééééssss ccccéééélja:lja:lja:lja:

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait Felhasználó jogosultságának azonosítása és a jogosulatlan
felhasználók kiszűrése, Felhasználó tájékoztatása illetőleg a kért hírlevelek elküldése céljából gyűjti és kezeli.
Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

AdatvAdatvAdatvAdatvéééédelem:delem:delem:delem:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védik
Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkezelő és Adatfeldolgozók a személyes adatokat a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adják
tovább harmadik személynek.

http://www.feketeborpince.hu


FelhasznFelhasznFelhasznFelhasznáááállllóóóó jogai:jogai:jogai:jogai:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az info@feketeborpince.hu e-
mail címre kell elküldeni. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30
napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást. Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését az
info@feketeborpince.hu e-mail címen.

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. Felhasználó
hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás)
Adatkezelő info@feketeborpince.hu e-mail címére küldött e-maillel, vagy Adatkezelő 7100 Szekszárd,
Zápor utca 3. címére küldött postai küldeménnyel, úgy, hogy Felhasználót Adatkezelő egyértelműen
azonosítani tudja. Az Adatkezelő a Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul törli a
Felhasználó minden megadott személyes adatát és Felhasználó részére a továbbiakban nem küld megkeresést.

Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat, illetve Felhasználó az adatkezelés módjával kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

AAAA nyilatkozatnyilatkozatnyilatkozatnyilatkozat elkelkelkelkéééészszszszííííttttéééésesesese sorsorsorsoráááánnnn figyelembefigyelembefigyelembefigyelembe vettvettvettvett adatkezeladatkezeladatkezeladatkezeléééésresresresre vonatkozvonatkozvonatkozvonatkozóóóó szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozáááások:sok:sok:sok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen
a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetõleg az általa
nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

Az adatvédelmi nyilatkozat letölthető az alábbi linkről:
http://feketeborpince.hu/sites/default/files/files/fekete_borpince_adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

http://www.naih.hu

