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Adatkezelési Nyilatkozat
a https://mellow.hu és a https://business.mellow.hu weboldalával összefüggésben
kezelt adatokra vonatkozóan.

A Lagrande Magyarország Kft. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; Cg. 06-09-023709)
mint Szolgáltató és Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), elkötelezett a
személyes adatok védelme mellett, és kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók és
Megrendelők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért
Adatkezelő a Felhasználók és Megrendelők személyes adatait bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és adminisztratív intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a vonatkozó hatályos
hazai és Európai Uniós jogszabályokban, így különösen az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 rendeletben (továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.
Jelen Tájékoztató célja, hogy ismertesse az adatkezelés elveit és bemutassa az
adatkezelés és adatvédelem vonatkozó szabályait. Adatkezelő a https://mellow.hu
weboldal és a hozzá tartozó https://business.mellow.hu weboldal (a továbbiakban:
Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogató és a Honlapon elérhető
szolgáltatások használatával kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtó személyek (a
továbbiakban: Érintett) személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (a
továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli.

1. Személyes adat fogalma
Az Adatkezelő a személyes adat (a továbbiakban: Személyes adat) fogalmát az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 3. § 2. pontjával összhangban határozza meg.
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Automatikusan gyűjtött nem személyes adatok
A Honlap látogatása során az Adatkezelő automatikusan, azaz nem regisztráció útján
is hozzájuthat információhoz. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az
Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az
előzőleg látogatott weboldal címe.
A Honlap látogatásakor - amennyiben azt az Érintett saját számítógépén
engedélyezte - sor kerülhet ún. „cookie”-k elhelyezésére. Az Érintett ennek
lehetőségét saját böngészőjének beállításával megakadályozhatja, illetve törölheti.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.
A Holnap rendelkezik Google Analytics intergrációval, amelynek célja a felhasználói
élmény folyamatos növelése. A Google Analytics alkalmazása során személyes
adatok nem kerülnek tárolásra, a Honlap látogatásait anonym azonosítókkal kezeli a
rendszer.

2. A kezelt személyes adatok köre
Regisztrációs adatok
A Honlapon keresztül nyújtott online szolgáltatások jelentős része érvényes
regisztrációhoz kötött, az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
A regisztráció minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja pedig a
Felhasználó és Megrendelő hozzájárulása. A kezelt adatok köre a mellow.hu oldalon
a regisztrációhoz kapcsolódóan: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím; a
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business.mellow.hu oldalon: cégnév, adószám, kapcsolattartó vezetékneve és
keresztneve, e-mail címe és telefonszáma.
A felhasználói regisztráció Facebook és Google+ felhasználói fiók útján is
megvalósulhat. Az e-mail cím valódiságának ellenőrzése nem eredményez
adatkezelést a Társaság részéről. A Facebook és Google+ fiókokkal való regisztráció
esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. és a Google Inc. által elérhetővé tett
tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé a Facebook Inc. és a
Google Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. A továbbított adatok köre
az alábbiakból áll: teljes név, e-mail cím és profilkép.

Az adatkezelés időtartama: e-mail cím verifikálása hiányában 16 napig; az e-mail cím
verifikálása esetén a Felhasználó profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a
Honlap utolsó használatától (bejelentkezés), hírlevél utolsó megtekintésétől vagy
lekattintásától, illetve az utolsó állásjelentkezéstől) számított 24 hónapig; illetve a
regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a
Felhasználó a regisztrációját törli a rendszerből.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138169/2018

Az Érintettek által megadott további személyes adatok
Az ÁSZF-ben foglaltak szerint, a mellow.hu oldalon az Ügyfeleknek a
munkaajánlatokra való jelentkezés feltétele a honlapon használt önéletrajz (szakmai
profil) adatainak megadása, amely az alábbi adatokra terjed ki:
 Személyes adataim
o Születési dátum
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o Nem
o Lakcím
o Levelezési cím
o Profilkép
 Tanulmányok
o Oktatási intézmény neve
o Képzés/szak
o Szakirány
o Dátum
 Munkatapasztalatok
o Pozíció
o Cég neve
o Munkavégzés helye
o Dátum
 Ismeretek
 Készségek, képességek
 Személyiségjegyek
 Hobbik
Az ÁSZF-ben definiált Megrendelőknek az alábbi adatok megadása szükséges a profil
feltöltéséhez:
 Szervezet neve
 Szervezet logója
 Szervezet rövid szöveges bemutatása
A regisztrációs- és profiladatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatóak,
illetve törölhetőek.
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Jelentkezés során érintett személyes adatok
Felhasználó jelen Adatkezelési Nyilatkozat és az ÁSZF elfogadásával megismeri és
elfogadja a Szoftver működését, így Felhasználó szavatolja, hogy az adott
állásajánlatra való jelentkezésekor – amely minden esetben önkéntes - az állás
hirdetője (Megrendelő) hozzáfér a jelentkezés pillanatában aktuális – az ÁSZF-ben
rögzített “csökkentett információ-tartalmú” - önéletrajzához és profiladataihoz. A
jelentkezés Megrendelő általi elfogadását (“Match”) követően a Megrendelő
hozzáférést kap a Felhasználó teljes profiljához, amely már tartalmazza a
Felhasználó teljes nevét és elérhetőségeit (lakcím, e-mail és telefonszám).
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, illetve célja a Felhasználó
szakmai profiljának Megrendelő részére történő továbbítása.
Megrendelő szavatolja, hogy a beérkezett önéletrajzokat és személyes adatokat
jelen Adatkezelési Nyilatkozatban és az ÁSZF-ben rögzítettek szerint kezeli (tárolja)
az adott hirdetéshez tartozó toborzási folyamat lezárásáig, de maximum a hirdetés
inaktivitását követő 90 naptári napig.

3. Az adatkezelés alapelvei és célja
Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéssel, illetve a honlap látogatása során
tudomására jutott adatokat minden esetben a hatályos adatvédelmi szabályok
szerint kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi
alapelveket tartja szem előtt:
· személyes adatot csak az Érintett hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás
alapján kezel,
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· a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatok megadásakor
megjelölt célra használja fel,
· csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és
arra alkalmas,
· minden esetben tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelés céljáról, módjáról és
időtartalmáról, továbbá az adatok feldolgozásában résztvevők köréről,
· személyes adatot harmadik személy részére kizárólag csak az Érintett
hozzájárulása, illetve törvényi kötelezettség alapján továbbít,
· minden szükséges intézkedést megtesz az adatok védelme és a jogosulatlan
hozzáférés megakadályozása érdekében, valamint
· a mindenkor érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően jár el.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak
teljesítése érdekében kezeli, nem gyűjt semmilyen olyan személyes adatot, amelyet
az Érintett nem önkéntes hozzájárulás alapján, például regisztráció,
kapcsolatfelvétel, jelentkezés, bejelentés, stb. adott meg.

4. Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Az Adatkezelő az Érintett Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatait kizárólag a Honlap
egyes szolgáltatásainak igénybevétele során kezeli, az Érintett kifejezett
hozzájárulása alapján. A szolgáltatások igénybevételével az Érintett kifejezett
hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (ráutaló magatartás). Ezen
hozzájárulás bármikor visszavonható.
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Az Érintett az Adatkezelés - Honlapon közzétett - álláshirdetéseire történő
jelentkezése során, a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével külön is
hozzájárul a regisztrációs űrlapon feltüntetett Személyes adatainak kezeléséhez
munkaerő-toborzás céljából.

5. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószám: 26082877-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-023709
Telefon: +36 70 514 6805
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138315/2018

6. Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan gyűjtött nem személyes adatokat a rendszer - az utolsó látogatás
dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - az adatok rögzítésének
időpontjától számított legfeljebb 10 évig tárolja.
A nem automatikusan gyűjtött személyes adatokat a rendszer jelen Nyilatkozat
fentebbi rendelkezései szerinti időtartamig kezeli.

7. Az adatfeldolgozás
A Személyes adatok feldolgozását a Lagrande Magyarország Kft. (6722 Szeged,
Gutenberg u. 25-27.; Cg. 06-09-023709) látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
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Az Adatfeldolgozó megnevezése:
Név: Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószám: 26082877-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-023709
Telefon: +36 70 514 6805

Az Adatfeldolgozó a Személyes adatok kezelése során kizárólag az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok kezelését látja el, melynek elvégzését
követően a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő részére továbbítja.

8. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett - az Info tv-nek megfelelően - bármikor jogosult tájékoztatást kérni az
Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó Személyes adatokról, valamint kérheti
Személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, továbbá tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen. Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés
elleni tiltakozást a törvény előírásainak megfelelően kezeli.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
E-mail: hello@lagrande.hu
Telefon: +36 70 514 6805
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9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról,
és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt
Személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés,
módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akinek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy
átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Adatvédelem
11.1. Felhasználó az Adatkezelési Nyilatkozat és az ÁSZF megismerésével és
elfogadásával, illetve a Szolgáltató Honlapjára való regisztrációval hozzájárul, hogy
az általa megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozat
rendelkezései szerint kezelje és tárolja.

11.2. A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevői (Felhasználó és Megrendelő) kérhetik a
Szolgáltatót, hogy a rájuk vonatkozóan, jelen Szolgáltatás apropóján kezelt adatokat
hordozható formátumban (.doc, .pdf, .xls, stb.) megkapják. Felhasználók esetében
erre a Szolgáltató Honlapján a személyes profilba történő belépés esetén van
lehetőség, a “Beállítások”/ “Adat kikérés” menüponton belül. Megrendelők
esetében a kérvényt a Szolgáltató felé írásos formában, a hello@mellow.hu e-mail
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címre kell eljuttatni, amely kérést a Szolgáltató a beérkezéstől számított 48 órán
belül (munkanapokon) feldolgoz és hitelesítés után továbbítja a szükséges
dokumentumot a Megrendelő elektronikus postafiókjába.

11.3. Felhasználó a Szolgáltató Honlapján igényelheti regisztrációjának és személyes
profil- és egyéb kezelt adatainak végleges törlését a Szolgáltató Rendszeréből, a
“Beállítások”/ “Fiók törlése” menüponton belül. Ez a folyamat a megerősítést
követően azonnali hatállyal és véglegesen törli a Felhasználó adatait, aktív
jelentkezéseit és nem visszavonható.

11.4. Megrendelő a Szolgáltató felé intézett írásos kérvényében kérheti a
Szolgáltatót a regisztrációjának és a róla kezelt adatok törlésére az adatbázisból, a
hello@mellow.hu e-mail címen. A Szolgáltató a törlési kérelmet a beérkezéstől
számított 72 órán belül (munkanapokon) feldolgozza. A Megrendelő profiljának
törlése kizárólag abban az esetben valósulhat meg, ha a Megrendelőnek nincs
kiegyenlítendő pénzügyi tartozása a Szolgáltató felé. A törlési folyamat idejében
megkezdett szolgáltatási periódus (pénzügyi teljesítéstől függetlenül) fennmaradó
részét és annak arányosított díját a Szolgáltató nem téríti vissza. A törlési folyamat a
megerősítést követően azonnali hatállyal és véglegesen törli a Megrendelő adatait
és álláshirdetéseit, illetve nem visszavonható.

11.5. Felhasználó jelen Szerződés és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával
megismeri és elfogadja a Szoftver működését, így Felhasználó szavatolja, hogy az
adott állásajánlatra való jelentkezésekor – amely minden esetben önkéntes - az állás
hirdetője (Megrendelő) hozzáfér a jelentkezés pillanatában aktuális – “csökkentett
információ-tartalmú” - önéletrajzához és profiladataihoz. A jelentkezés Megrendelő

16/11. oldal

általi elfogadását (“Match”) követően a Megrendelő hozzáférést kap a felhasználó
teljes profiljához, amely már tartalmazza a Felhasználó teljes nevét és elérhetőségeit
(lakcím, e-mail és telefonszám).

11.6. Megrendelő elfogadja, hogy a jelentkezések során birtokába kerülő szakmai
profilok a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával továbbított adatok, illetve, hogy a
Felhasználók által feltöltött önéletrajzok személyes adatokat tartalmaznak, így azok
személyes adatnak minősülnek. A Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltató által a
jelen Szerződés alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai profilokat
– összhangban a Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozatával és a mindenkori vonatkozó
jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) rendelkezéseivel– mindenkoron jogszerűen és bizalmasan kezeli, és
kizárólag az adott szolgáltatás céljára, azaz saját,- illetve az álláshirdetésben
meghirdetett állást kínáló megbízója – toborzási folyamatainak kielégítése
érdekében, a Szolgáltatás igénybe vevésekor már adott, valós, nyitott pozíciójú
állással kapcsolatban használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja,
hozzáférhetővé nem teszi, a pozíció betöltését követően, de legkésőbb a hirdetés
lejártát, vagy az önéletrajz, egyéb dokumentum letöltését követő legkésőbb 90.
napon törli. Megrendelő szavatolja, hogy megfelelően gondoskodik a birtokába
jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből
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eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a
vonatkozó jogszabályok szerint.

11.7. A Megrendelő felel azért és kijelenti, hogy a Szolgáltatás útján általa
megtekintett, felhasznált, illetve birtokába került önéletrajzok, pályázatok és egyéb
személyes adatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat
érvényesíteni tudják, és az ehhez szükséges információk elérését a pályázók számára
biztosítja.
Megrendelő kötelezettséget vállal és szavatol, hogy amennyiben
a) a jelentkezők információs önrendelkezési joguk érvényesítése keretében hozzá,
illetve állást kínáló megbízójához kérelmet intéznek vagy
b) a jelentkezők a Szolgáltatónál terjesztenek elő a Megrendelő, illetve állást kínáló
megbízója adatkezeléséhez kapcsolódó kérelmet, amelynek folytán a Szolgáltató a
jelentkező e tárgyú kérelmét Megrendelő részére továbbítja, Megrendelő, illetve
állást kínáló megbízója a kérelemben foglaltaknak 5 munkanapon belül eleget tesz
vagy közli a jelentkezővel a kérelem elutasításának megalapozott ténybeli és jogi
indokait, erről közvetlenül értesíti a jelentkezőt a Szolgáltató egyidejű tájékoztatása
mellett.

11.8. Megrendelő kötelezettséget vállal és szavatol, hogy ő, illetve állást kínáló
megbízója a Szolgáltatóval maximálisan, teljes körűen és minden tekintetben
együttműködik a jelentkezők kérelmeiben foglaltak teljesítése, a kérelmek
megválaszolása, valamint az esetleges hatósági és/vagy bírósági eljárások
tekintetében.
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11.9. Megrendelő szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés
igénylésükkel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, emailcím, telefonszám, stb.) a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek
és azokat a Szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a
megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt,
illetve a Szolgáltatás teljesítését követően, a szerződésből folyó jogok és
kötelezettségek teljesíthetőségének szükséges időtartamáig.

11.10. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy a
álláshirdetés az általa megadott tartalmakkal megjelenítésre kerüljön. A Megrendelő
kijelenti és elfogadja, hogy az általa a Szolgáltató Honlapján közzétett
álláshirdetések nem tartalmazhatnak személyes adatokat, úgy mint kontakt személy
neve, telefonszáma, e-mail címe; illetve nem tartalmazhatnak külső hivatkozásokat.

11.11. Abban az esetben, ha a Megrendelő személye nem azonos az állás tényleges
kínálójának személyével, azaz megbízásból jár el, úgy a Megrendelő kötelezettséget
vállal, hogy minden esetben rendelkezik az állást kínáló megbízója, illetve az
érintettek, az adatok jogosultjának hozzájárulásával az ÁSZF szerinti közzétételhez és
az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez, Szolgáltató részére pedig azokat a Szolgáltató
írásos kérésére annak rendelkezésére bocsátja.

12. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Megrendelő késedelmes fizetése
vagy nemteljesítése esetén a követelés kezelésének, behajtásának és
érvényesítésének céljából és időtartamára az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltató
követeléseinek kezelésével megbízott társaság/személy részére átadja.
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13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel folytatott
telefonbeszélgetéseket kizárólag a Megrendelő egyértelmű beleegyezésével rögzíti,
ellenkező esetben pedig jogszerűtlenül jár el.

12. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető,
 hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, valamint
 a jogosulatlan hozzáférés, betekintés és felhasználás ellen védett legyen.
A Munkáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, a szándékos vagy véletlen megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint sérülés, illetve az alkalmazott technika
változásaiból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Munkáltató és az Adatfeldolgozók informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és
árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatás
megtagadáshoz vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról fizikai, logikai
és adminisztratív intézkedések bevezetésével gondoskodik.

13. Hírlevél
A Honlap lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre a
regisztráció során. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot
tartalmaz. Az adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott
adatokat kezeli. A hírlevél listára történő feliratkozás teljes mértékben önkéntes, és
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a Felhasználó egyértelmű hozzájárulásával történik meg, a megfelelő „check-box”
kipipálásával.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a
hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján
található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő
minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli
nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot
(hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138168/2018

14. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot egyoldalúan
módosítsa, a Honlapon történő közzététellel. A módosítás hatályba lépését
követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a
módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2018. július 25.
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