Adatvédelmi tájékoztató
Milliomosok.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (8440 Herend, Rózsa u.29 cg.: 19-09-520489, adószám:
26716231-2-19), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) digitális szolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, kizárólag a
digitális szolgáltatási tevékenység végzése céljából. A regisztrációval egyidejűleg tagsági jogviszony jön
létre. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználó fent megjelölt tevékenységek végzésével
kapcsolatosan kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe:
Az adatkezelő elérhetősége:

8440 Herend, Rózsa u.29
E-mail: renato.bandli@milliomosok.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
szerint az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felhasználó a digitális szolgáltatás regisztrációhoz kötött igénybevételével,
illetve hírlevél igénylésénél - külön nyilatkozatban - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatok kezeléséhez, illetve hírlevél kiküldéséhez.
Érintettek köre: a digitális szolgáltatás regisztrált felhasználói, hírlevélre feliratkozók
A kezelt adatok köre: felhasználó neve, email címe, neme
Az adatgyűjtés célja: a digitális szolgáltatás nyújtása, valamint hírlevél küldése
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkavállalói
Adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli.
A tagsági jogviszony megszűnését követő 60 napon túl az adatok automatikusan törlésre kerülnek.
A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését
vagy zárolását. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével
megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását
vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség
van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a
regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó
kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése
érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való
jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt
olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Tisztelettel,

