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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Adatkezelési tájékoztató Zepter Ungarn Kft. által a GetResponse.com oldalon végzett hírlevél célú adatkezeléshez: 

 

1. Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.). 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Krisztián Attila E-mail: adat@zepter.hu 

 

3. Zepter által történő adatfelvétel esetén az adatokat harmadik országba nem továbbítja. Zepter feldolgozás céljából 

átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az 

nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg. 

 

4. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama: 

 

1. Hírlevél küldése: Új és /vagy régi 

Zepter termékekkel kapcsolatos 

vásárlási információk, ajánlatok 

küldése, termékbemutatóra történő 

invitálás,  vásárlási szokások elemzése, 

promóciós cél, nyereményjátékokról 

tájékoztatás; kedvezményekről, 

akciókról tájékoztató küldése; vásárlói 

szokások elemzése, vásárlói élmény 

javítása, adategyeztetés, hozzájárulás 

kérése további adatkezeléshez, 

hozzájárulás kérése a hozzájárulási 

időtartam meghosszabbításához, 

hírlevél nyilvántartásban szereplő 

érintettek megkülönböztetése, 

értékesítői tevékenységről 

tájékoztatás küldése, közvetlen 

személyes megkeresés értékesítői 

tevékenységgel kapcsolatos 

tájékoztatás közlése céljából; 

GDPR 6.§. (1) a. pont – 

önkéntes hozzájárulása 

e-mail cím, név,  Az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig, de legfeljebb 

5 év + 60 nap. 

2. Robinson lista: Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése; 

Amennyiben az érintett a 

hozzájárulását megtagadja vagy a 

megadott hozzájárulását visszavonja, 

úgy az Adatkezelő az érintett adatait 

elkülöníti, és nyilvántartja annak 

érdekében, hogy az érintett felé 

további megkeresésé ne történjen, 

valamint annak okán, hogy a 

megadott, de visszavont hozzájárulást 

a későbbiekben az elévülési időn belül 

igazolni tudja.  

GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi 

kötelezettség teljesítése 

e-mail cím, név hozzájárulás megtagadásától 

vagy visszavonásától 

számított 5 év (elévülési idő) 

+ 60 nap. 
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5. A hírlevél alapú adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható a leiratkozással, azzal, 

hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 

 

6. Címzettek: tárhely és egyéb információ technológiai szolgáltatás nyújtása, hírlevél küldése céljából az adatok átadásra 

kerülhetnek harmadik személy szolgáltatók részére. 

  

7. Érintett jogai:  

 

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.  

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési 

cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja 

hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) 

valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig. 

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait 

az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már 

szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges. 

 

8. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: 

http://naih.hu 

 

9. A személyes adatok kezelésére 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 az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az 

irányadó. 

 

10. Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem, melynek megtörténtét a jelölőnégyzet kipipálásával igazolom, egyúttal 

kijelentem, hogy a fentieknek megfelelően járulok hozzá a hírlevél célú adatkezeléshez. 
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