Adatkezelési tájékoztató
a MACIVA Nonprofit Kft. által üzemeltetett fnc.hu honlap használata során megvalósuló
adatkezelésekről
1.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő a MACIVA Nonprofit Kft. (székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet
1., Cg.: 01 09 912823, képviseletében: Fekete Péter ügyvezető; a továbbiakban: Társaság),
illetve illetékes munkavállalói, az adatkezelés helye e munkavállalók munkavégzési helye.

2.

Adatfeldolgozók
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására
az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
A webfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: GlobalWeb Consulting Kft.
(székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 11. 3. em. 23.; Cg.: 01 09 970817).
Kapcsolattartójának elérhetősége: info@globalweboldal.hu
A hírlevélkiküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: E.N.S. Informatikai és
Rendszerintegrációs Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.; Cg.: 01-10-046975).
Kapcsolattartójának elérhetősége: info@ens.hu

3.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján Társaságunk legfontosabb híreiről,
rendezvényeiről, programjairól e-mail formájában hírleveleket küldünk az Ön részére.
Társaságunk hírlevelére a honlapukon iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési
tájékoztató és Társaságunk adatvédelmi szabályzatának elfogadása, melyet egy jelölőnégyzet
bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt
figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hírlevélre való feliratkozását elfogadni nem
tudjuk.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a
hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő
mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott
feliratkozásokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.
Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevelekről Ön bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott
e-mail alapján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.
Hírlevelünkre való feliratkozásakor az Ön nevét és e-mail címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerinti hozzájárulás alapján elektronikusan kezeljük a hírlevélszolgáltatás
üzemeltetésünk végéig azzal, hogy amennyiben Ön leiratkozik a hírlevelünkről, törlési
kérelmét követően adatait haladéktalanul töröljük.

4.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a
jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok
törléséhez való jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk
elérhetőek: info@fnc.hu
Társaságunk adatvédelmi szabályzata az alábbi
https://www.fnc.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf

linkre

kattintva

érhető

el:

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
-

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A tiltakozáshoz való jog
Közérdekű adatkezelés, továbbá Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az
esetben Társaságunk, illetve adatfeldolgozója a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
Budapest, 2018. 05. 22.

