Verzió 1.0
Hatályos 2018.11.06.
Adatkezelési tájékoztató
Jelen tájékoztatóval célunk, hogy megismerje mindazon jogszabályi rendelkezéseket, melyek alapján személyes adatait
kezeljük, valamint pontos és átlátható tájékoztatást adjunk adatkezelési tevékenységünkről és az adatkezeléssel
kapcsolatos kötelezettségeinkről továbbá bemutassuk jogait és azok gyakorlásának módját.
Az adatkezelő személye
Szervezeti név: Norbi Update Lowcarb Zrt.
Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 167.
Cégjegyzékszám: 13-10-041680
Adószám: 24359573-2-13
e mail:
Az adatkezelésünk jogalapja
Társaságunk a jelen tájékoztatóban felsorolt tevékenységek kapcsán kezelt adatok az egyes adatkezeléseknél megjelölt
jogalap szerint kezeli.
Adatkezelést minden adat vonatkozásában egyidejűleg csak egyetlen jogalap szerint végezünk. Azonban ha a
jogszabályi feltételek fennállnak az egyik jogalapról egy másikra át lehet térni. Például az Ön önkéntes hozzájárulását
visszavonás esetén felválthatja a társaságunk jogos érdeke. Amennyiben ilyen történik az eltérő jogalap szerint történő
adatkezelésünkről minden esetben értesítjük.
Adatkezelési tevékenységünk bemutatása
Tájékoztatjuk, az Ön adatait illetőleg Önre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személyekkel csak
törvényben meghatározott esetekben vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján közlünk.
Adatait kizárólag a szerződéses kapcsolat létrehozása (életmód tanácsadás és motivációs tréning), továbbá
termékeink/szolgáltatásaink bemutatása, népszerűsítése továbbá egyedi ajánlataink megismertetése érdekében
kezeljük.
A továbbiakban adatkezelési tevékenységeinket részletesen ismertetjük, valamint bemutatjuk az Önt megillető jogokat
és azok gyakorlásának módját.
1. A szolgáltatási szerződés kapcsán felmerült adatkezelés
A Rendezvényre történő belépéshez belépőjegyet online jegyértékesítési rendszerünkön keresztül tud vásárolni. A
jegyet a vásárlás során megadott email címére küldjük el, a vásárlásról szóló visszaigazolás tartalmazza a megrendelés
(jegy) egyedi azonosítóját valamint az Ön email címét. Amennyiben e-mail címe személyes adatait tartalmazza (ez
leggyakrabban a vezeték- és utónév), úgy ezen személyes adatát a szerződés teljesítése érdekében kezeljük. A
feniteken túl vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve az értékesített jegy(ek)ről minden esetben névre
szóló számlát állítunk ki, ezért a vásárlás során meg kell adni számlázási adatait (vezeték és utónév, lakóhely)
Milyen adatokat kezelünk?
Alapvetően a szolgáltatási szerződés létesítéséhez, a szerződés teljesítéséhez, és szükség esetén a szerződés
módosításához szükséges adatokat, valamint számlakibocsátáshoz szükséges adatokat, melyek különösen a
megrendelő neve, lakóhelye, e-mail címe.
Mi adatkezelésünk célja és jogalapja?
Adatkezelésünk célja szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Adatkezelésünk szerződéses
kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], és az adatkezeléssel valamennyi
szerződést kötő magánszemély ügyfelünk érintett.
Adatai tárolásának módja
Adatait elektronikus állományként tároljuk.
Mikor kerülnek törlésre adatai?
Adatait a jognyilatkozatból fakadó kötelmi jogi igények elévüléséig, azaz a Rendezvény időpontjától számított 5 évig,
a számlában feltüntetett adatait az adójogi elévülési időn, azaz a számlakibocsátástól számított 6 éven belül őrizzük
meg, melyet követően jegyzőkönyv felvétele mellett rögzített adatait töröljük.
Kik jogosultak adatai megismerésére?
A szerződésben közölt adatai megismerésére Társaságunk ügyvezetője, illetve a Társaságunk pénzügyi
tevékenységében közreműködő ügyintéző munkatársai jogosultak azzal, hogy a szerződés teljesítése érdekében
rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak is továbbítjuk.
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Adattovábbítás
Az adatkezelőnek valamennyi jelen fejezetben felsorolt adata átadásra kerül, az adatfeldolgozó ezen adatok a
társaságunkat terhelő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a bevallási kötelezettség teljesítéséig terjedő
időtartamban kezeli. Az adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban állunk, mely szerződés kötelezi az adatfeldolgozót,
hogy az Ön adatait kizárólag társaságunk által meghatározott terjedelemben, célból és időtartamban kezelje.
Az adatfeldolgozó szervezetén belül az Ön adatainak megismerésére az értékesítési vezető és a társaságunkhoz
fuvarozó jogosult.
Az adatfeldolgozónak átadott adatok biztonsága érdekében az adattovábbítás zárt postai küldemény útján vagy
jelszóval védett elektronikus állomány küldésével történikAdatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja
tartalmazza.
2.

A szolgáltatási szerződés kapcsán felmerült adatkezelés – arcmás és fotók, kép- és hangfelvétel

A Rendezvényen kép- és hangfelvételek készülnek, melyeket a Rendezvény, illetőleg az egészséges életmód
népszerűsítése érdekében kívánunk felhasználni. Amennyiben Ön hozzájárult képmásának kezeléséhez, úgy ezt
marketing tevékenységünk során, az Önnel kötött adatkezelési megállapodásan rögzített terjedelemben kezeljük. A
szerződésben adott felhatalmazása alapján az képmását adatfeldolgozó (például reklámügynökség) részére továbbítjuk.
Milyen adatokat kezelünk?
Alapvetően a szolgáltatási szerződés létesítéséhez, a szerződés teljesítéséhez, és szükség esetén a szerződés
módosításához szükséges adatokat, különösen a megrendelő neve, lakóhelye, születési helye és ideje, anyja születési
neve, lakcíme, e-mail címe
Mi adatkezelésünk célja és jogalapja?
Adatkezelésünk célja marketing tevékenységünk támogatása, tevékenységünk népszerűsítése. Adatkezelésünk
szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], és az adatkezeléssel
valamennyi szerződést kötő magánszemély ügyfelünk érintett.
Adatai tárolásának módja
Adatait elektronikus állományként tároljuk.
Mikor kerülnek törlésre adatai?
Adatait a jognyilatkozatból fakadó kötelmi jogi igények elévüléséig, azaz a Rendezvény időpontjától számított 5 évig
őrizzük meg, melyet követően jegyzőkönyv felvétele mellett rögzített adatait (papír alapú nyilatkozatot)
megsemmisítjük.
Kik jogosultak adatai megismerésére?
A szerződésben közölt adatai megismerésére Társaságunk ügyvezetője, illetve a Társaságunk marketing
tevékenységében közreműködő ügyintéző munkatársaink jogosultak azzal, hogy a szerződés teljesítése érdekében
rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak is továbbítjuk.
Adattovábbítás
Az adatkezelőnek valamennyi jelen fejezetben felsorolt adata átadásra kerül, az adatfeldolgozó ezen adatok a
társaságunkat terhelő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a bevallási kötelezettség teljesítéséig terjedő
időtartamban kezeli. Az adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban állunk, mely szerződés kötelezi az adatfeldolgozót,
hogy az Ön adatait kizárólag társaságunk által meghatározott terjedelemben, célból és időtartamban kezelje.
Az adatfeldolgozó szervezetén belül az Ön adatainak megismerésére az értékesítési vezető és a társaságunkhoz
fuvarozó jogosult.
Az adatfeldolgozónak átadott adatok biztonsága érdekében az adattovábbítás zárt postai küldemény útján vagy
jelszóval védett elektronikus állomány küldésével történikAdatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja
tartalmazza.
2.

Marketing célú adatkezelésünk - hírlevél küldés

Új termékeink bevezetése, kedvezményes ajánlataink ismertetése érdekben rendszeres időközönként hírlevélben
értesítjük meglevő és leendő ügyfeleinket az újdonságokról. Hírlevelünket csak abban az esetben küldjük meg Önnek,
amennyiben arra feliratkozott.
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Milyen adatokat kezelünk?
Hírlevél illetve egyedi ajánlataink küldéséhez név és emailcím.
Mi adatkezelésünk célja és jogalapja
Adatkezelésünk az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. Adatkezelésünk célja
üzleti tevékenységünk megismertetése termékeink/szolgáltatásaink népszerűsítése. Adatkezelésünkkel minden
társaságunk hírlevél listájára feliratkozó magánszemély érintett.
Adatai tárolásának módja
Adatait kizárólag elektronikus állományként vagy papír alapon tároljuk.
Mikor kerülnek törlésre adatai?
Adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.
Kik jogosultak adatai megismerésére?
A szerződésben közölt adatai megismerésére Társaságunk ügyvezetője, illetve a Társaságunk marketing
tevékenységében közreműködő ügyintéző munkatársaink jogosultak azzal, hogy a szerződés teljesítése érdekében
rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak is továbbítjuk.
Adattovábbítás
A hírlevélre történő feliratkozás során rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak nem továbbítjuk.
Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.
Az Ön jogai és azok érvényesítése
Tájékoztatáshoz való jog
Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy Vállalkozásunk tömören, átlátható, érthető módon és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékozatást nyújtson Önnek adatkezelési
tevékenységéről. E tájékoztatáshoz való jog érvényesülését első sorban a felhasználói megállapodás elválaszthatatlan
mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató” útján teljesítjük.
Hozzáférés joga
A Vállalkozásunk kérésre tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadásának
előtt kötelesek vagyunk ellenőrzi az Ön személyazonosságát. Kérésére szóban is tájékoztatást nyújtunk, azonban ez
esetben is feltétel, hogy Ön igazolja személyazonosságát.
Helyesbítéshez való jog
A Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot,
amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A Vállalkozásunk köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
d) személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló
kezelése ellen.
Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Panasztételi jog
Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására.
Amennyiben panasza van, szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így első sorban azt kérjük panaszával forduljon
hozzánk.
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Ugyanakkor Önnek mindettől függetlenül sérelmes adatkezelés esetén jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi
hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary
tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu/
Adatbiztonsági rendelkezések
Vállalkozásunk fizikai, logikai és adminisztratív kontroll útján garantálja az Ön adatainak bizalmasságát, sérthetetlenségét és
rendelkezésre állását. Ennek során személyes adatait az adathordozó függvényében zárható iratszekrényben vagy
jelszóval védett elektronikus állományban tároljuk. Az adatfeldolgozásra továbbított adatok esetében a papír
adathordozón rögzített adatokat zárt postai küldeményben, elektronikus formában tárolt adatok esetében jelszóval
védett elektronikus levélben továbbítjuk.
Általunk kezelt személyes adataihoz kizárólag Társaságunk ügyvezetője, és az egyes adatkezelésekről adott tájékoztatásnál
megjelölt munkavállalóink férnek hozzá. Elektronikus állományban tárolt adatai esetében hozzáférés (adatlekérdezés)
időpontját és az adatlekérdező személyét minden esetben rögzítjük.
Az adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a módosítást
követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató haladéktalanul közöljük Önnel.

