Adatvédelmi politika
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja a Felhasználó tájékoztatása a Felhasználó személyes adatairól,
melyeket az Umbrella Marketing Group cég, székhelye Varsó, ul. Hoża 86/410 (00-682), bejegyezve a
Varsó Főváros Körzeti Bíróságának XIII Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartás
révén az Országos Bírósági Nyilvántartásba a KRS 0000509692 számon (mely az adatok kezelőjeként
jár el, a továbbiakban, mint „Adatkezelő") gyűjt az internetes weboldalon keresztül, valamint
magyarázatot ad rá, miért gyűjti és dolgozza fel az Adatkezelő ezeket a személyes adatokat, milyen
jogi alapon és milyen módon dolgozza fel az adatokat, melyeket a Felhasználó az Adatkezelő
rendelkezésére bocsát és milyen személyes adatokat ismer meg az Adatkezelő a Felhasználó Internetes
Weboldalon történő látogatása során. Az Internetes Weboldal Felhasználó általi használata a jelen
Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását jelenti.
JOGALAP
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete
(Általános adatvédelmi rendeletet);
2. A 2002 július 18-i, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvény.
3. A 2004 július 16-án kelt, a telekommunikációs jogról szóló Törvény
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait feldolgozza:
• a Felhasználó egyértelmű engedélye alapján,
• a Szerződés létrehozásához, tartalmának kialakításához, változtatásához, vagy felbontásához,
valamint az elektromos úton nyújtott szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükséges
terjedelemben és annak céljából,
• a megalapozott érdekek (jogilag indokolt érdekek) realizálása terjedelmében és céljából, valamint a
feldolgozás nem sérti az adatokkal érintett személy jogait és szabadságát. Minden esetben, amikor a
Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó engedélye alapján történik, a
Felhasználó jogosult az engedélyét bármikor visszavonni, függetlenül az engedély alapján végzett
feldolgozásnak az engedély visszavonása előtti jogszerűségétől.
A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK
Az Adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat (a továbbiakban „Személyes
Adatokat”) két módon gyűjti:
•

azon információk regisztrálásával és küldésével, melyeket a Felhasználó az Internetes Webportál
egyes oldalain közöl. A „*” jellel megjelölt információkat szükséges megadni, lehetővé téve az
Adatkezelő számára az adatok feldolgozásával kapcsolatos lejjebb meghatározott követelmények
teljesítése érdekében. A Felhasználótól közvetlen módon megszerzett Személyes Adatok a
vezetéknév és utónév, lakcím, vagy szolgálati cím, e-mail cím, telefonszám, szakma, üzenet, vagy
egyéb személyes adat vagy elérhetőségi információ,

•

melyet a Felhasználó az Adatkezelő számára megad. Az Adatkezelő szintén kérheti a
Felhasználót kommentár, vélemény megtételére, vagy egyéb, az Adatkezelő Internetes
Webportáljával, termékével, vagy szolgáltatásaival, vagy cégével kapcsolatos információk
megadására. Az Adatkezelő kérheti egyéb fajta, a nyereményjátékokkal, sorsolással, egyéb
promóciós kezdeményezésekkel, vagy egyéb marketing tevékenységgel kapcsolatos információk,
ebben szöveges, videó, vagy audió tartalmak elküldését.

•

cookie fájlokok keresztül. Több információt a cookie fájlokról lejjebb találhat.

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA
A Felhasználó személyes adatai kizárólagosan az Adatkezelő alábbi tevékenységét lehetővé tevő
terjedelemben kerülnek kihasználásra:
•

a Felhasználó közvetlen követelésének megválaszolása, a leírásnak megfelelően azon időszakban,
amikor az Adatkezelő a Felhasználó Személyes Adatait gyűjti, vagy a Felhasználónak más módon
történő megadásához a Felhasználó Személyes Adatainak használata előtt;

•

az Internetes Weboldal használatának Felhasználó általi irányítása, ebben a megfelelő
terjedelemben, a Felhasználó részvétele a nyereményjátékokban, sorsoláson, egyéb promóciós
kezdeményezéseken, vagy egyéb marketing tevékenységben;

•

a Felhasználó számára email, vagy egyéb információ kiküldése az Adatkezelőhöz kapcsoló vagy
vele partneri viszonyban levő kiválasztott márkákkal, alanyokkal kapcsolatban, melyekkel az
Adatkezelő közös promóciókat vagy programokat szervez, melyek iránt a Felhasználó érdeklődét
tanúsíthat elektronikus levelezés /levelezés/, szöveges üzenet révén (azzal a feltétellel, hogy a
Felhasználó engedélyezte korábban az ilyen tevékenységet az Adatkezelő/társult alanyok és/vagy
az Adatkezelő partneri számára, amennyiben az az érvényes jogszabályok értelmében
megkövetelendő.

Az Adatkezelő a Felhasználó által küldött személyes adatokat összekapcsolhatja egyéb személyes
adatokkal, melyeket az Adatkezelő a Felhasználóról más forrásból ugyanezen célokból megszerzett,
ebben azokat az személyes adatokat, melyeket a Felhasználó más helyeken, vagy egyéb médiákon
keresztül az Adatkezelő számára hozzáférhetővé tett (mint a közösségi platformok). Ilyen források
közé tartozik: LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter.
Az Adatkezelő nem használhatja fel a Felhasználó Személyes Adatait új célokra, melyek még nem
kerültek előrelátásra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, kivéve azon helyzeteket, amelyekben azt
törvény engedélyezi ebben a terjedelemben. Minden egyes esetben a Személyes Adatok egyéb célú
felhasználása előtt az Adatkezelő köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen Adatvédelmi Tájékoztató
ilyen jellegű megváltoztatásáról. A Felhasználó engedélye alapján folytatott tevékenység esetében az
Adatkezelő nem fogja a Felhasználó Személyes Adatait ilyen új célokból feldolgozni a Felhasználó
előzetes engedélyének kikérése nélkül.
A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁJA
Az Adatkezelő nem fogja a Felhasználó Személyes Adatainak különleges kategóriáját sem gyűjteni,
sem feldolgozni. A személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak a faji, vagy etnikai
származást, a politikai nézeteket, a vallási, vagy világnézeti meggyőződést bemutató,
a szakszervezethez való tartozást bemutató adatok, a genetikai adatokat, a biometrikus adatokat, az
egészséggel, szexualitással vagy nemi orientációval kapcsolatos adatok.
KÖZVETLEN MARKETING
Az Adatkezelő nem fogja a Felhasználó Személyes Adatait közvetlen marketing célból felhasználni a
Felhasználó előzetes határozott belegyezése nélkül, kivéve azon eseteket, amikor az az érvényes
jogszabályok alapján megengedett.
Amennyiben a Felhasználó bármelyik pillanatban már nem kíván bármilyen kereskedelmi, vagy
promóciós információt kapni az Adatkezelőtől, a Felhasználó díjmentesen és indoklás nélkül
lemondhat bármilyen közvetlen marketing kampányról és ellenezheti a Személyes Adatainak ilyen
célú további feldolgozását, elektronikus üzenetet küldve az Adatkezelőnek a bok@umbrella.pl címre
és Felhasználó üzenetében a tárgy mezőben információt közölve a „lemondásról”. Esetlegesen, a
Felhasználó alkalmazhatja az Adatkezelőtől kapott promóciós üzenetekben található lemondási
eljárást.
Emlékezni kell rá, hogy az Adatkezelőtől kapott promóciós üzenetekről való lemondás nem
akadályozza meg a Felhasználó számára bármilyen, a Felhasználó által az Adatkezelővel között
szerződéssel kapcsolatos információk megszerzését.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL
Az Adatkezelő nem fogja alkalmazni az automatizált döntéshozatali folyamatokat, ebben a
profilalkotást, kivéve azon eseteket, amikor az az érvényes jogszabályok alapján megengedett. Ilyen
esetekben az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a döntéssel kapcsolatos logikáról, valamint a
Felhasználó adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásának jelentőségéről és annak előrelátható
következményeiről.
A SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK
KIADÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA
Az Adatkezelő nem teszi hozzáférhetővé a Felhasználó Személyes Adatait harmadik felek számára és
nem teszi közzé az Személyes Adatokat, amennyiben az adatok átadása nem alapszik a Felhasználó
konkrét engedélyére, mely szükséges a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződés
teljesítése számára, vagy amennyiben az ilyen jellegű adat átadás más módon engedélyezett, vagy az
az érvényes jogszabályok alapján, vagy közigazgatási vagy bírósági szerv határozata alapján kötelező.
Az Adatkezelő a Felhasználó Személyes Adatait a következő átvevőkhöz küldi el: társult alanyok,
partnerek, hosting szolgáltatások szállítói, egyéb szállítók, stb. számára. Emlékezni kell rá, hogy abban
az esetben, amikor a Felhasználó Személyes Adatai az adatkezelő alanyokhoz vagy az Európai
Gazdasági Területen kívüli országokban levő harmadik felekhez kerülnek továbbításra, amely
országok az Európai Bizottság szerint nem biztosítják megfelelő szinten a Személyes Adatok
védelmét, az Adatkezelő biztosítja az adatok védelmével kapcsolatos országos és európai
jogszabályok szerinti megfelelő intézkedések bevezetését. A Felhasználó megszerezheti a megfelelő
védelmi intézkedések másolatát, vagy információt szerezhet arról, hogy milyen másolatok kerültek
átadásra, elektronikus üzenetet küldve a következő címre: bok@umbrella.pl
COOKIE FÁJLOK ALKALMAZÁSA
A cookie fájlok apró szöveges fájlok, melyet a Felhasználó számítógépén, vagy az egyéb
berendezéseken kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által látogatott internetes weboldalak által. Ezek
széles körben alkalmazásra kerülnek az internetes webportálok működési kapacitásának növelése
céljából, valamint az internetes webportálok tulajdonosainak információ átadása céljából.
Általános információk az alkalmazott cookie fájlokról
A jelen Internetes Webportál a cookie fájlokat a Felhasználó nyelvi preferenciájának eltárolására, az
Webportál Felhasználó általi használatának Google Analytics keretében történő kielemzésére, a
kiszolgált külső közösségi webportálokkal való interaktív funkció aktiválásához. Amikor a
Felhasználó először látogatja meg az Internetes Webportálunkat, a megnyitó oldal információt közöl
az adatpolitikáról és megfelelő fogalmazás vonatkozik a cookie fájlok használatának engedélyezésére
a „cookie fájlokkal kapcsolatos felirat” által. Az Internetes Webportál Felhasználó általi további
intenzív használata esetén és a Felhasználó aktív ellenkezésének hiányában a cookie fájlok
alkalmazását illetően, a Felhasználó engedélyezi a cookie fájlok alkalmazását, és ez az engedély a
Felhasználó böngészőjében eltárolásra kerül, hogy ezt az információt ne kelljen megismételni az
Internetes Webportál minden weboldalán. Amennyiben a Felhasználó böngészőjében nincs meg az
engedély (pl. a Felhasználó törölte a Felhasználó cookie fájljait), a „cookie fájlokkal kapcsolatos
felirat” újra megjelenik, amikor a Felhasználó a következő alkalommal ellátogat az Internetes
Webportálra. Az Adatkezelő telepíthet és használhat bizonyos, technikailag szükséges cookie fájlokat,
melyek nem igénylik a Felhasználó előzetes engedélyét. Az Adatkezelő szintén alkalmazhat
munkamenet cookie fájlokat, melyek automatikusan törlésre kerülnek a munkamenet Felhasználó
általi befejezése után és amelyek nem igénylik a Felhasználó előzetes engedélyét. Az egyéb cookie
fájlok (mint a navigálást a Felhasználó által megadott adatok beregisztrálása által segítő fájlok melyeknek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újra beírnia ezeket az adatokat a következő
felcsatlakozáskor - és az Internetes Webportál Felhasználó preferenciája szerinti beállítását szolgáló
fájlok) a Felhasználó engedélye alapján telepíthetők és alkalmazhatók. [A RENDELKEZÉS
TARTALMA
AZ
E-ADATVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS
JÖVENDŐ
UNIÓS
JOGSZABÁLYOZÁS KÖRÉBE TARTOZIK] A Felhasználó az alábbi táblázatban megtalálhatja a
jelen Internetes Webportál által használt cookie fájlokkal kapcsolatos összes lényeges információt.

A konkrét cookie fájlokkal kapcsolatos további információk
Google Analytics: A jelen Internetes Weboldal alkalmazza a Google Analytics eszközt, mely a Google
Inc. (Google) cég iternetes adat elemző eszköze. A Google Analytics a cookie fájlokkal lehetővé teszi
az Adatkezelő számára, hogy kielemezze, milyen módon használják a Felhasználók az Internetes
Webportált.
Arra való tekintettel, hogy az Adatkezelő aktiválta az átadott IP címe anonimizálását, a Google az
ilyen átadás előtt lerövidíti / anonimizálja az EGT országok IP-címeinek utolsó oktettjét, A teljes IP
cím kizárólagosan kivételes esetekben kerül elküldésre és lerövidítésre a Google szerverei által az
Egyesült Államokban. A Google ezeket az információkat az Internetes Webportál Felhasználó általi
használatának értékeléséhez, az Adatkezelő számára az Internetes Portálon mért aktivitással
kapcsolatos jelentések elkészítésére, valamint az Adatkezelő számára az Internetes Webportálon zajló
aktivitással és az Internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A
Google köteles a Felhasználó IP címét nem hozzárendelni a Google által tárolt egyéb adatokhoz. Több
információt a cookie fájlok használatával és az adatvédelemmel kapcsolatban a következő oldalakon
találhat: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Emlékezni kell rá, hogy a jelen Internetes
Webportálban a Google Analytics kódhoz „anonimizált IP cím” kapcsolódik, biztosítva az
összegyűjtött IP címek névtelenségét (az IP címek maszkírozása).
Hogyan lehet megelőzni a cookie fájlok elmentését
A Felhasználó megelőzheti a cookie fájlok elmentését az általa használt böngésző megfelelő
beállításával. Valójában az internetes böngészők túlnyomó része lehető teszi a cookie fájlok zömének
felügyeletét a böngésző beállításán keresztül. Több információt a cookie fájlok elmentésének
megelőzésével kapcsolatban a következő oldalakon találhat: http://www.allaboutcookies.org.
Azonban ilyen esetben a Weboldal némelyik tulajdonsága esetlegesen nem fog megfelelően működni,
míg a Weboldal egyes funkció esetlegesen nem lesznek elérhetők a Felhasználó számára.
A cookie fájlok törlése/inaktiválása
A Felhasználó számítógépén elmentett összes cookie fájl törlése/inaktiválása céljából az internetes
böngészők túlnyomó része lehetővé teszi a Felhasználó számára a cookie fájlok használatának teljes
körű kikapcsolását, vagy az egyes domainek/webportálok által elmentett cookie fájlok törlését. Ezzel
kapcsolatosan további információ a Felhasználó böngészőjének segítség oldalaink található:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Safari az IOS rendszerhez: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
A Felhasználó különösen megakadályozhatja a Google számára az adatok (cookie fájlok és IP cím) a
Felhasználó általi minden egyes Internetes Weboldal meglátogatásakor végzett gyűjtését és
felhasználását, valamint a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB cím alatt található
böngésző csatlakozás telepítését.
KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL
Az Adatkezelő az adatok védelmére való tekintettel úgy határozott, hogy az Internetes Weboldalán
nem használ közösségi média közvetlen becsatlakozást. Ehelyett az Adatkezelő alternatív technikai
megoldást alkalmaz, mely lehetővé teszi a Felhasználó számára meghatározni, hogy egyáltalán és
mikor akar adatot közölni a közösségi hálózatok kezelői számára. Ezáltal amikor a Felhasználó az
Internetes Weboldalra látogat, az adatai sosem kerülnek automatikusan elküldésre a közösségi
hálózatba. Kizárólagosan akkor, amikor a Felhasználó aktívan megnyomja az adott billentyűt,

a Felhasználó által használt internetes böngésző csatlakozik a közösségi hálózat szerverére, ezáltal az
adott elemre kattintás, majd a közösségi hálózat ikonjára kattintás jelenti a Felhasználó engedélyét a
Felhasználó böngészőjének a közösségi hálózat szerverére kapcsolódására és a használattal
kapcsolatos adatok elküldésére a közösségi hálózat kezelőjéhez, függetlenül attól, hogy a Felhasználó
az adott közösségi hálózat előfizetője.
Az Adatkezelő nincs kihatással az adatok jellegére vagy terjedelmére, melyeket később a közösségi
hálózatok gyűjtenek. A közösségi hálózatok által gyűjtött adatok gyűjtésének céljával és terjedelmével
kapcsolatos, valamint a Felhasználó személye adatokhoz kapcsolódó jogaival, valamint a megfelelő
konfigurációs beállításokkal kapcsolatos információk a közösségi hálózatok megfelelő adatvédelmi
szabályozásaiban találhatók.
KÜLSŐ WEBOLDALAKRA IRÁNYÍTÓ LINKEK
A jelen Internetes Webportál egyes felületein az Adatkezelő külső internetes weboldalakhoz irányító
linkeket helyezhet el, amelyekre a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései nem vonatkoznak.
Ezek a linkek a Felhasználó kényelme érdekében kerülnek felhelyezésre; azonban emlékezni kell rá,
hogy az Adatkezelő nem végez felügyeletet az ilyen harmadik oldalak vagy azok internetes weboldalai
felett, valamint arra, hogy ezek a külső internetes weboldalak más adatok védelmével kapcsolatos
Információ rendelkezései alá tartoznak, amikor a Felhasználó ezen külső internetes weboldalakra
kerül.
Az Adatkezelő biztatja a Felhasználót az összes internetes weboldal Adatvédelmi
tájékoztatóinak elolvasására, mielőtt még személyes azonosítást lehetővé tevő információt közölne.
AZ ADATOK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő kizárólag annyi ideig tárolja a személyi adatokat, amíg az a fent leírt célok teljesítése
céljából szükséges, vagy a jogszabályoknak megfelelő ideig.
AZ ADATOK BIZTONSÁGA ÉS BIZALMAS JELLEGE
Az Adatkezelő bevezette az ágazat standard gyakorlatának megfelelő technikai és szervezési
biztonsági intézkedéseket a feldolgozott Személyes Adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása
érdekében. Ennek ellenére a biztonság az összes résztvevő alany részéről erőfeszítést igényel. Az
Adatkezelő arra biztatja a Felhasználót, hogy vegyen részt ezen tevékenységben, megfelelő biztonsági
intézkedések megtételével a Felhasználó részéről, ebben erős jelszavak használatával és (az adott
esetben) a Felhasználók összes nevének és jelszavának bizalmas kezelésével. A WEBOLDAL
GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLATA
Weboldalunk 16 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott és a weboldal nem számukra szól. Az
Adatkezelő tudatosan nem gyűjt az ilyen személyekről semmiféle adatot. Amennyiben a Felhasználó
szerint a Felhasználó gyermeke személyes adatokat közölt az Adatkezelőnek, kérjük, forduljon az
Adatkezelőhöz az alábbi címen
A FELHASZNÁLÓ JOGAI
A Felhasználó bármikor élhet a Felhasználó jogával, hogy követelje a személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, vagy az adott esettől függően, a Felhasználóra vonatkozó valamennyi
Személyes adat törlését. A Felhasználó szintén ellenezheti a feldolgozást, vagy követelheti az adatok
feldolgozásának korlátozását és élhet az adatok átvitelére vonatkozó jogával (az adott esettől függően),
az adatvédelemről szóló rendelkezéseknek megfelelően, aláírt nyomtatvány és a Felhasználó személyi
igazolványának, útlevelének vagy egyéb személyazonosító okirata másolatának elküldésével a
bok@umbrella.pl címre, vagy postai úton az Adatkezelő címére történő elküldésével.
Bizonyos esetekben a Felhasználó jogosult az engedélyét bármikor visszavonni, függetlenül az
engedély alapján végzett feldolgozásnak az engedély visszavonása előtti jogszerűségétől.
Az érintett Felhasználó jogosult panaszt emelni a felügyeleti szervnél (különösen a Felhasználó
lakóhelye, munkahelye, vagy a jogsértés bekövetkezésének helye szerinti Európai Uniós
tagországban), amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
feldolgozása sérti az érvényes adatvédelmi jogszabályokat.

ÉLETBE LÉPÉSE ÉS A VÁLTOZÁSOK
A jelen Személyes Adatvédelmi Tájékoztató 2018 május 25-től érvényes. Az Adatkezelő fenntartja
magának a jogot a jelen Személyes Adatvédelmi Tájékoztató saját belátása szerinti bármikori
változtatásához, módosításához, kiegészítéséhez, vagy egy részének kitörléséhez.
A felhasználó köteles a jelen Személyes Adatvédelmi Tájékoztató legfrissebb változatával időszakosan
megismerkedni, mivel a jelen Weboldal Felhasználó általi használata a jelen rendelkezések
módosításának közzététele utáni használata azt jelenti, hogy a Felhasználó a módosításokat elfogadja.
Köszönjük, hogy meglátogatta webportálunkat.

