Jelen adatkezelési nyilatkozat a www.tiedatested.hu weboldal
adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Login Comp Bt.
Az adatkezelő képviselője: Borbás Beatrix
Székhely: 1037 Budapest, Gyík u. 3.
Elérhetősége: info@tiedatested.hu
Adószám: 29077322-1-41
Cégjegyzék szám: 01-06-518247
Honlap: www.tiedatested.hu
Érintettek köre
Jelen adatkezelési nyilatkozat a www.tiedatested.hu weboldalon a
hírlevélre feliratkozók és Alexander technika foglalkozásra jelentkezők
adatkezelését szabályozza.
A kezelt adatok
- Hírlevélre feliratkozáskor e-mail cím és IP-cím.
- Foglalkozásra jelentkezőknél IP-cím és önkéntesen megadott e-mail cím,
telefonszám, életkor, a foglalkozással kapcsolatos információk (foglalkozás
jellege, gyakorisága, preferált időpont, motiváció)
Az adatkezelés célja
- A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldése
akciókról, eladásokról, workshop-okról és egyéb, az Alexander technikával
kapcsolatos információkról.
- Foglalkozásra jelentkezők esetén az adatkezelés célja a személyes
megkeresés az időpont egyeztetésére.
Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi
CXII. törvény 5. § 1 a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatokhoz hozzáférők köre:
Kizárólag az Adatkezelő képviselője.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények
betartásával jár el:


A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény



Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény



A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény



A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím
adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő addig
jogosult kezelni, amíg az Adatkezelő által biztosított adattörlési lehetőséggel
a felhasználó nem él.
A személyes adatok törlése
A törlési igényt az info@tiedatested.hu e-mail címrel eljuttatni. Az adatkezelő
a törlési igény beérkezését követen nem jogosult megkeresésre, és 30
napon belül törli az adatokat.
Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat csak a
fent leírt céloknak megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető
legbiztonságosabban tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat nem ad
át.
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A
személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön
védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési
vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a
felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Jogérvényesítési lehetőségek
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax:
0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

