Adavédelmi tájékoztató
A megveszlak.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban
kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt
személyes adatait.
Az adatok törlését, módosítását a következő módokon lehet kezdeményezni:
1. A beállításokban
2. A kapcsolatok menüpontban írt üzenet írásával
3. Email üzenetben: megveszlak.hu@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja:


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:




A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő tecnikai és tájékoztató és hírlevél
emaileket küldhet számára.
A felhasználó a beállításokban, az Email értesítések beállításánál megadhatja, hogy
szeretné-e, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön neki a regisztrált email címére. A
hírlevélről a kiküldött hírlevelek alján lévő linkre kattintva is le lehet iratkozni.

Az érintettek köre:


regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre:


a regisztrált felhasználók által a regisztráció során, a profilban és a hirdetés
feladásakor megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím, Hirdetés képei és szövege

Az adatgyűjtés célja:


a hirdetések megjelentetése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:



A megveszlak.hu munkatársai.
A számlázást és a fizetési felületet biztosító Voxinfo Kft. munkatársai.

Az adatok átadása:


Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében
nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Az adatok törlésének határideje:


A felhasználó profiljának törlése. Amennyiben vásárolt a felhasználó szolgáltatást, a
számlázási adatai a tárgyévet követő 6. év végén történik meg.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:




tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
személyes adatainak helyesbítését
személyes adatainak törlését

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az
adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a
megveszLAK.hu oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait
(kivéve az eltárolt számlák adatai).
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek
módosítását vagy törlését az adatkezelőnél a kapcsolati adatlap kitöltésével vagy e-mailben
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban
megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( http://www.naih.hu ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87738/2015.

