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Adatkezelési Tájékoztató a hírlevelekhez 

 A www.edigital.hu 

melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: zelése 

adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: ), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

CVIII. törvény (a továbbiakban: 

 szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: ) alapján 

 

1. zemélye 

Extreme Digital Zrt. 

 székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép, cégjegyzékszám: 01-10-045869, 

 telefon: +36 1 452 0090, 

 e-mail:, www.edigital.hu/ugyfelszolgalat , 

 webcím: www.edigital.hu  

és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 4. pontban meghatározott célokból. 

2. Az adataid megadása önkéntes.  

szolgáltatásainkról, ajánlatainkról tájékoztatni. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-

a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján. 

4. A kezelt adatok köre, az adatkez  

hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk 

digital.hu weboldalon és partnerei weboldalain 

 

https://www.edigital.hu/
file://///192.168.10.2/Marketing_Szoba/GDPR/adatvedelem/Egységes/www.edigital.hu/ugyfelszolgalat
file://///192.168.10.2/Marketing_Szoba/GDPR/adatvedelem/Egységes/www.edigital.hu


2 

 

 

A kezelt adatok 

Regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím 

  

 Alapadatok: 

o  e-mail cím, telefonszám 
o   

 Számlázási cím(ek): 

o  vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helyiség, 
utca, házszám 

o  adószám 

 Szállítási cím(ek): 

o  név, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám) 
o  e-mail cím 

hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával 

kézbesíthetetlenség oka) 

 

  

 

Adatkezelési cél 

Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy az részedre gazdasági reklámot, közvetlen 

üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírleveleket és eDM-

et) küldjünk a termékeinkre, ill. szolgáltatásainkra vonatkozóan. 
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A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást a hírlevélben 

kattintva bármikor vissza lehet vonni. 

 

4.1.  Profilalkotás 

Az hozzájárulásod alapján profilalkotást végzünk annak érdekében, hogy az igényeidnek, 

ajá -/bankkártyát 

kiállító bankoké.) vagy más harmadik személyek ajánlatai. Az ajánlatokat hírlevelünkön keresztül 

juttathatjuk el Hozzád e-mailben.  

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során 

moz  

5. személyek 

A

kivonatban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így 

ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat. 

6. Adattovábbítás 

Az adataid nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy 

 adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik 

országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére. 

7. Adatbiztonsági intézkedések 

szervertermében -SOFTWARE 

-09-673257, 

nak 
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A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az 

szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett. 

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

8.1. Hozzáféréshez való jog 

Kérés 30 napon belül 

tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és 

információkhoz hozzáférést kapj: 

a) az adatkezelés céljai, 

b) a személyes adatok kategóriái, 

b) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk, 

c) a személyes adatok tár  

d) azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását, 

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

információ. 

Az adatkezelést Te határozhatod meg a tájékoztatás formáját is. Ha elektronikus úton nyújtottad be 

a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a 

rendelkezésedre, kivéve, ha másként kéred. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmednek összetettségét és kérelmeidnek számát a 

meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll az 

rendelkezésre a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelmed nyomán nem vagy nem 

bírósághoz is fordulhat a 11. pont szerint. 

8.2. Helyesbítés kéréséhez való jog 

Ha bármely általunk kezelt személyes adatod nem felel meg a valóságnak, kérésedre a személyes 

adatot helyesbítjük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok  - kiegészítését. Személyes 
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állíthatók helyre. 

8.3. Törléshez való jog  

Amennyiben a hozzájárulásodat visszavonod, az adataidat indokolatlan késedelem nélkül töröljük 

nyilvántartásunkból, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat 

 

A törlés megtagadható 

a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

vagy 

b)  ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint 

c)  

szükséges az adatkezelés 

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését 

t) adatok már nem állíthatók helyre. 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérésedre korlátozzuk személyes adataidnak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: 

a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra a

 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

 

érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled azt. 

A 8.2, 8.3. és 8.4 pontokhoz: 

-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, 

 

8.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérésedre a Rád vonatkozó az általad a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsátjuk, illetve ezeket 

az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) 
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történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy  ha ez 

technikailag megvalósítható  

Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

8.6. Tiltakozáshoz való jog 

Jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak kezelése ellen, ha 

 

b) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés ideértve az ehhez kapcsolódó 

profilalkotást  is- , 

c) az adatkezelésre tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, ide nem 

n van 

szükség. 

megalapozott, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat indokolatlan késedelem 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. További kivételt képez, ha a személyes 

adatok kezelése jogi 

kapcsolódnak. Tiltakozás érvényesítése esetén a tiltakozásról és az annak alapján tett 

adatok korábban továbbításra kerültek, kivéve, ha ezen lépések megtétele a tudomány és 

 

8.7. Kapcsolati adatok 

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésed, 

kérésed kérjük, juttasd el a gdpr@edigital.hu e-mail címre, illetve írásban a 1033 Budapest, 

Szentendrei u 89-95. X.ép postacímünkre. Kérjü

kezelésével kapcsolatban  a Te érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást 

 

Tájékoztatunk, hogy az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik 

-mail cím: gdpr@edigital.hu, 

telefonszám: +36-20-367-1197 

8.8. Nyilvántartás-vezetés 

mailto:gdpr@edigital.hu
mailto:gdpr@edigital.hu
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Tájékoztatunk, hogy a Grt. 6. § (5) bek. alapján, 

személyes adatairól nyilvántartást vezetünk, és a 8.3. pont szerinti törlési kérelem vagy a 

közvetlen üzletszerzési célból reklámtartalmú e-mailt nem küldünk, ide nem értve az általános 

ügyfélkapcsolati tájékoztatást. 

9. Adatfeldolgozás 

Az Ad

a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  zi az Adatfeldolgozó munkáját. Az 

hozzájárulásával jogosult. 

9.1. Adatfe  

Adatfeldolgozó 

Milyen személyes 

adatokhoz fér hozzá? 

Milyen módon használhatja 

fel az adott személyes 

adatot (milyen 

tevékenységet végez az 

 

Mennyi ideig tárolhatja az 

adatokat? 

Emarsys eMarketing System 

AG (Hans Fischer Str. 10., D-

80339 München, e-mail: 

dataprotection@emarsys.com), 

Marketing platform 

üzemeltetése, melynek 

segítségével személyre 

szabott ajánlatokat lehet 

kiküldeni az ügyfelek részére 

 a 

 

VISION-SOFTWARE 

Számítástechnikai Szolgáltató 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Fel -

09-673257, székhelye:1149 

Budapest, Pósa Lajos utca 51., 

e-mail: info@visionsoft.hu) 

Vállalatirányítási ERP rendszer 

biztosítása 

tájékoztató alapján kezelt 

összes személyes adathoz 

hozzáfér. Feladata az 

-

kezelési (ERP) rendszerének 

üzemeltetése. 

 a 

 

10. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok 

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg 

rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jártál el, 

formációk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. 
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Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosulsz, 

 

például fogyasztó  akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok 

rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy 

mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség 

van-

kapcsolatba nem kerülsz, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és az 

rendelkezésre áll-e. Például, ha Te harmadik személy - például fogyasztó - nevében jársz el, 

jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazásod é

hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. 

személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Ad

hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, 

a jut, hogy egy gyermek 

személyes adatot. 

11.  

a)  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 

1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes 

adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; 

illetve 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

hatáskörébe tartozik. A per  az érintett választása szerint  az érintett lakóhelye vagy 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

