Adatkezelési tájékoztató
I. Adatkezelő: Kovács Anna Mária egyéni vállalkozó (Székhely: 2040 Budaörs, Víg köz 5/b Cg. Adószám:
55371919-1-33).
A szolgáltató telephelyén végzett szolgáltatására a www.amasil.hu weboldalon keresztül jelentkezhetnek, melynek
során megadják e-mail címüket és nevüket, hogy a későbbiekben hírlevél formájában tájékoztatást kapjanak
hírekről és akciókról.
A jelentkező személyek (“Felhasználók”) feliratkozásukkal automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott
adataik az adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje.
II. Kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév és e-mail cím. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért
kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
III. Az adatkezelés célja: A szolgáltató híreinek eljuttatása a Felhasználók számára, időpont egyeztetése a
szolgáltatásra.
IV. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az
adatszolgáltatás önkéntes.
A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a szolgáltató - a Felhasználó által megadott
elérhetőségeken keresztül - tájékoztassa hírekről és akciókról.
V.Az adatkezelés időtartama: A szolgáltató által nyújtott lehetőségek ismertetése céljából, legfeljebb az
regisztrációt követő 2 évig.
Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb
érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, illetve a bíróságok, hatóságok adattörlést,
adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Adatkezeléssel kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen keresztül kérhetők:info@amasil.hu
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését vagy törlését a jelen
tájékoztatóban meghatározott elérhetőségén, e-mail útján.
2. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja
megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3. Törlés helyett a szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adatot kizárólag addig kezeli a szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárja.
B. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen.
2. A szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az általa kezelt, illetve
az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkereshetik a szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett. A szolgáltató a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét
megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat
rendelkezésre bocsátja.
VII. A szolgáltató a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra és azokat harmadik személyek részére nem
továbbítja.
VIII. Adatfeldolgozás: A szolgáltató a Felhasználók kiszolgálása és a szolgáltatásait működtető informatikai
rendszer üzemeltetése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos
adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói
tevékenységüket.

