Gácsi Zsuzsanna
külső adatvédelmi tájékoztatója az online
(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)
végzett adatkezelésekkel kapcsolatban
(a weboldalon olvasható tájékoztató)
Gácsi Zsuzsanna (székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 31., adószám: 74901405-1-25, telefonszám:
20/538-0678, e-mail: gacsizsuzsanna2016@gmail.com, önállóan képviseli: Gácsi Zsuzsanna
szerző), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden az általa végzett online
(weboldalon és közösségi oldalon keresztül) végzett adatkezelési tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy
•

az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az
„elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz
való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a gacsizsuzsanna2016@gmail.com e-mail
címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá
jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori
elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz
és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy
joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek
joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés
kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi
indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az
érintettet.

•

az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I.
sz. függelékében találhatók.

•

profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

•

adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az
adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely,
alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés
történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz.
függelékben került megnevezésre.

•

cookie tájékoztató külön került megfogalmazásra.

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
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Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
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Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
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Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
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