Adatkezelési tájékoztató
www.valasszhazait.hu

1. Tájékoztató célja:
A jelen Szabályzat célja, hogy a jelen honlapot üzemeltető APPON Line Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott
szolgáltatások minden területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban
értintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

2. Adatvédelmi adatok
Jelen honlap fenntartója és üzemeltetője, az adatkezelője hatósági működési engedéllyel bíró egészségügyi
szolgáltató.


Az adatkezelő neve: APPON Line Kft.



Az adatkezelő címe: 5661 Újkígyós, Fő utca 28/1



Az adatkezelő kapcsolattartási címe: 5661 Újkígyós, Fő utca 28/1



Elérhetőség (email): info@valasszhazait.hu





3. Önkéntesség
Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik jelen honlapon (továbbiakban honlap) illetve
személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, vásárláskor,
megrendelésekor, beleértve az online váráslást, megrendelést is.

4. Adatkezelések
4.1. HÍRLEVÉLRE feliratkozás
A valasszhazait.hu egységes elektronikus hírlevelének szerkesztését, küldését, kezelését a APPONLine Kft. végzi.

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján
az érintett önkéntes hozzájárulása a hírlevélre jelentkezés szolgáló honlapon lévő form vagy regisztrációkor kitöltött
jelölő kitöltésével és elküldésével.

4.1.2. A kezelt adatok köre
Az érintett által önkéntesen a honlapon megadott adatok köre: Név, e-mail cím. (A név lehet kitalált név is, nem
kötelező a valódi név megadása. Emailcím esetén a funkció megfelelő használata érdekében javasolt valós
emailcímet megadni.)

4.1.3. Adatkezelés célja
Az érintett számára hírlevél küldése révén a cél, hogy a valasszhazait.hu oldallal kapcsolatos információkról, új és
akciót hirdető Vállalkozókról szóló információ eljuttatás.

4.1.4. A kezelt adatok tárolása

Kezelt adatokat a Szolgáltató elektronikusan tárolja.

4.1.5. Adatfeldolgozó bevonása:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem von be.

4.1.6. Az adatkezelés ideje

Az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig.

4.1.7. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása, módosítása
Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt
adatok törlését kérheti:
 kapott hirlevélben a leiratkozás gombra kattintva
 valamint a weboldalon a saját profil módosításával

4.2. HONLAPLÁTOGATÁSI MAGATARTÁS
Honlapon, a felhasználóbarátabb működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat
helyezünk el.

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján
az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

4.2.2. A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okosttelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

4.2.3. Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

4.2.4. Adatfeldolgozó bevonása
Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a
méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

4.2.5. Az adatkezelés ideje:

Öt év

4.2.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása
Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt
adatok törlését kérheti:
 emailen: adatkezelő emailcímére írt levéllel
a google szolgáltatási lehetőségeinek keretén belül.

4.3. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott
elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként
megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt
szükségesnek ítéli meg.
Tájékoztató hatálybalépésének, utolsó frissítésének időpontja: 2020. április 1.

