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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Adakezelő
EN-CO Software Kft (1096 Budapest Telepy utca 18, cégjegyzék szám: 01-09-9114949, adószám:
14605017-2-43). továbbiakban: Adatkezelő, mint a www.hajo-online.hu, www.yacht-online.hu
internetes hírportál kizárólagos üzemeltetője és fenntartója.

Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes
honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelő a felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, e-mail címét, telefonszámát,
hirdetni kívánt hajó adatait kezeli.

Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben az
adatkezelés célja megszűnik a megszűnéssel egyidejűleg a kezelt adatok automatikusan törlésre
kerülnek.

Adatkezelés célja
Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
•
•

•
•

a hirdető ügyfelekkel kötött megállapodások alapján hírlevelet küldjön, a regisztrált és a
hírlevelet kérő felhasználók elérhetőségeire.
A www.hajo-online.hu,www.yacht-online.hu szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez
regisztráció szükséges. A regisztráció során a www.hajo-online.hu,www.yacht-online.hu az
alábbi személyes adatokat kéri megadni: név,e-mail cím, telefon és mobil elérhetőségek,
hirdetni kívánt hajók adatai.
Az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing)
végezzen.
Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi
kapcsolatfelvételek alkalmával.

Tájékoztatás, hozzájárulás
Minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléséhez történő
hozzájárulása megszerezésére, mielőtt a személyes adatok rögzítésre kerülnek. Az adatszolgáltatás
főszabály szerint önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező
adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az
adatkezelést.
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Felelősség
Az EN-CO Software Kft a Felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal.

Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok
biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését,
működtetését.
Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt
adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg,
azokat az EN-CO Software Kft harmadik személynek nem adja át.
Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az
esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben
kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az EN-CO Software
Kft. együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya
Jelen Szabályzat 2009. április 1. napján lép hatályba.
Kelt: Budapest, 2009 április 1.
EN-CO Software Kft

