ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL.
Mi, a ITC Auto Hungary Kft. – Suzuki Világ naprakészen szeretnénk tartani Önt a Suzukival kapcsolatos fontos hírekről és
információkról, a Suzuki termékeiről vagy szolgáltatásairól, melyekről úgy gondoljuk, hogy esetleg érdekelhetik Önt mint
Érintettet.
ITC Auto Hungary Kft. – Suzuki Világ, 2040 Budaörs Keleti u. 2.
KI AZ ADATKEZELŐ?
KIHEZ

FORDULHAT

ADATKEZELÉST

ÉRINTŐ

Cseresnyési Márta adatvédelmi tisztviselőhöz az +36-23-803903 telefonszámon, vagy a
cseresnyesi.marta@suzukivilag.hu email címen

KÉRDÉSEKKEL /KÉRÉSEKKEL
KAPCSOLATBAN?

MI

AZ

ADATKEZELÉS

Suzuki márkával kapcsolatos információs és reklámanyagok, ajánlatok küldése az Érintett
választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél vagy előhangos telefonhívás útján.

SZEMÉLYES

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett nevét e személy azonosítása céljából;
a hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,
továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs
csatornára (E-mail, SMS, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna
Ön által megadott elérhetőségét is. Ön személyes adatait két módon gyűjtjük:

CÉLJA?

MILYEN

ADATOKAT KEZELÜNK ?

1.
2.
MI

AZ

ADATKEZELÉS

JOGALAPJA?

MI

AZ

FÉR

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk a) pontja alapján.
A hozzájárulás bármikor és akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

ADATKEZELÉS

IDŐTARTAMA?

KI

kollégánknak adategyeztetés során szóban adja meg, aki ezt az erre a célra használatos
rendszerben rögzíti.
Weboldalunkon ön a kapcsolati adatait önként megadja

HOZZÁ

AZ

ADATOKHOZ?

MILYEN

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a ITC Auto Hungary Kft. – Suzuki Világ tárolja,
ahhoz a ITC Auto Hungary Kft. – Suzuki Világ szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló
ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá.
Amikor Ön weboldalunkon keresztül lép kapcsolatba velünk, akkor személyes adatait egy harmadik
fél által üzemeltetett ügyfél management alkalmazásban tároljuk.

ADATFELDOLGOZÓKAT
ALKALMAZUNK

Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulását írásban, az adatvédelmi tisztviselőnek küldött emailben vagy postai levélben tudja
visszavonni.

AZ

ADATKEZELÉS SORÁN ?

MILYEN
ADATBIZTONSÁGGAL
KAPCSOLATOS
INTÉZKEDÉSEKKEL VÉDJÜK

Az alkalmazás üzemeltetője a CDM eStratégiai kft., aki az Ön adatait kizárólag a mi adatkezelési
célunk teljesülése végett tárolja.
Az Ön személyes adatait jelszóval védett adatbázisban tartjuk nyilván, számítástechnikai
rendszerünk biztonsági szintjét naprakészen tartjuk annak érdekében hogy az illetéktelen
hozzáférést megakadályozzuk. Papír alapú dokumentumokat elzárt helyen tároljuk, és azokhoz
hozzáférése csak az adatkezeléssel kapcsolatban illetékes kollégáknak van.

SZEMÉLYES ADATAIT ?

MIK

AZ

ÖN

JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEI ?

JOGAI ÉS

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt
benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok
megadására nem köteles.
Részletes, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait (adatokhoz való hozzáférés, adatok
helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15.-21. cikke, a jogorvoslatra
vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a
GDPR 77. és 79. cikk tartalmazza.

