Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelési tájékoztató a Call To Action Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca
19. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-289311) által üzemeltetett www.cta.hu oldalon megvalósuló
személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
Elérhetőségeink:
Cím:

1132 Budapest Victor Hugo u. 11-15.

E-mail cím:

info@cta.hu

Telefonszám:

06-30-220-5959

Az egyéb, így különösen a szerződésekkel kapcsolatos, a szerződésben megvalósuló adatkezelésre a
szerződés rendelkezései az irányadóak.
1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
A weboldal üzemeltetése során az Ön alábbi adatait kezeljük:
Kezelt adatok
Vezetéknév és Keresztnév
Telefonszám

Adatkezelés célja
Ajánlatkérési
biztosítása
a
keresztül.

Adatkezelés időtartama

lehetőség Az
adatok
weboldalon kérelméig.

törlésének

Email cím
Igényelt
megjelölése

szolgáltatás

Email cím

Hírlevél küldése.

A hírlevélről való leiratkozásig,
vagy az adat törlésének egyéb
módon megvalósuló kéréséig.

A Call To Action Hungary Kft. az Ön által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy
részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ön előzetes tájékoztatását és
hozzájárulását követően kerülhet sor.
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
-

a honlap technikai üzemeltetését ellátó: Microware Hungary Kft. (székhely: 1101 Budapest,
Expo tér 5-7.; email cím: domreg@microware.hu)

2. Hírlevelek küldése
Az Ön hozzájárulása alapján az Ön email címére a Call To Action Hungary Kft. szolgáltatásaival
kapcsolatos tájékoztató leveleket küldünk. A tájékoztatás célja, hogy Ön a Call To Action Hungary Kft.
szolgáltatásairól naprakész információval rendelkezzen.
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A hírlevek küldését bármikor megtilthatja, amennyiben a hírlevélben található leiratkozási linkre
kattint, vagy felénk elektronikus úton eljuttatja leiratkozási szándékát.
3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
3.1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban
megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.
Kérése esetén tájékoztatjuk:
-

a kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról,
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés
formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.
Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.
3.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása
Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes
adatai helyesbítését kérni.
A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne,
amelyet a számvitelről szóló törvény szerint számviteli bizonylatként 8 évig meg kell őriznünk a
törvényi előírás alapján.
Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig
kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.
A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25
napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon
belül értesítjük.
Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét
is értesítjük a szükséges lépésekről.
4. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
alapján
Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogait.
5. Adatbiztonság
A weboldal üzemeltetése során gondoskodunk az adatok biztonságos kezeléséről. A weboldal
működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások
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biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az
adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.
6. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. A módosítás annak
a www.cta.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően
Ön a www.cta.hu használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. január 1. napjától érvényes.
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