Mamuri Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók által, a MAMURI HUNGARY KFT számára
önkéntesen, a MAMURI HUNGARY KFT által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében
megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Az Adatvédelmi Tájékoztató
célja, hogy rögzítse a MAMURI HUNGARY KFT. (cégjegyzékszáma 01-09-731561, székhelye 1117
Budapest, Karinthy Frigyes út 17 III. em / 22.) továbbiakban: „Adatkezeló” vagy „Kiadó” által
alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és a Kiadó adatvédelmi és adatkezelési
politikáját.
Az Adatvédelmi Tájékoztató nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyek a Kiadó által közzétett tartalmi elemekhez kapcsolodó hivatkozások
vezetnek, ezekért az adatkezelésekért a Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az EU adatvédelmi törvényeinek
megfelelően történik.
Ez a nyilatkozat rögzíti, hogy:
•

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való
ügyfélkapcsolata keretében, illetve webhelyünk használatával kapcsolatban;

•

Honnan szerezzük ezeket az adatokat;

•

Mit teszünk ezekkel az adatokkal;

•

Hogyan tároljuk az adatokat;

•

Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;

•

Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;

•

És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelő
A SELL magazin megnevezés (ebben a szabályzatban „mi”, „miénk”, „minket” vagy „SELL
magazin”) a lapot kiadó MAMURI HUNGARY KFT.-re vonatkozik. Az „adatkezelő” minden SELL
magazin ügyfélről begyűjtött személyes információ esetén a MAMURI HUNGARY KFT. , amely
Magyarországon bejegyzett vállalat, cégjegyzékszáma 01-09-731561, székhelye 1117 Budapest,
Karinthy Frigyes út 17 III. em / 22.

Adatfeldolgozó
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók
lehetnek: MailChimp: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite
5000 Atlanta, GA 30308 USA
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1138
SEND Předplatné spol. s r.o.: Žlíbku 1800/77, Praha 9

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.sellmagazin.hu, www. rededitions.cz internetes
oldalak, illetve sajtótermék.

Szolgáltatások
Aaz Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások,
amelyek elérhetők a Honlapon keresztül.

Felhasználó (továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”)
Az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatait.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos
információ, pl. az Ön neve, címe, elérhetősége. Személyes adatokat gyűjthetünk Önről,
amikor a SELL magazin nyomtatott vagy digitális verziójára előfizet, feliratkozik hírlevelünkre,
kitölti kérdőíveinket tartalomkészítés kapcsán közremüködik velünk akár forrásként, akár oly
módon, hogy a szerkesztett tartalomban hivatkozásra kerülnek., vagy amikor kapcsolatba lép
velünk.
Ezek során a következő típusú adatokat gyűjthetjük:
Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, cégnév, fotó ( csak tartalomkészítés során)
webhelyünk használatával kapcsolatos információk, vagy a velünk váltott vagy nekünk
címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon, vagy a közösségi
médiában.

Sütik és nyomkövetés
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése, szolgáltatásaink továbbfejlesztése, és az Ön számára
hasznos funkciók biztosítása. Ez magában foglalja a média- és reklámpartnereink sütijeit is,
amelyek akkor kerülnek fel gépére, amikor webhelyünket használja. Kérjük, partnereink
adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos irányelveinek megismerése érdekében keresse fel
webhelyüket. A sütik rövid, szöveges fájlok, amelyek az oldalt látogatók számítógépének
merevlemezére kerülnek át a böngészőn keresztül. A sütik lehetővé teszik a webhely
számára a felhasználók böngészőinek felismerését és nyomon követését, hogy a
weboldalunk olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, amelyek Önnek a leginkább
megfelelnek. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de amennyiben kívánja,
beállíthatja böngészőjét a sütik elfogadására, visszautasítására és törlésére. A legtöbb
böngészőn található eszköztár „súgó” részében megtalálja, hogy miként tudja
megakadályozni, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, mit kell beállítania ahhoz, hogy a
böngésző értesítse, ha új sütit kap, vagy hogy miként tilthatja le az összes sütit. Amennyiben
megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok
nem fognak rendeltetésszerűen működni. A Mamuri Hungary Kft. által használt sütik nem
figyelnek meg semmilyen adatot, melyek a felhasználó számítógépén vannak. A sütikkel
kapcsolatos további információkért, valamint a sütik telepítésének letiltásával kapcsolatos
információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.allaboutcookies.org.

Mire, miért és meddig használjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a következő célokra használhatjuk fel:
a. Az Ön által megadott információkat arra használjuk, hogy biztosítsuk Önnek az Ön által
kért termékeket, illetve szolgáltatást, melyek lehetnek előfizetés (nyomtatott / online),
sajtótermék kézbesítése, hírlevél, közösségi médiákban megjelenő tartalom elérése.
b. Kapcsolatfelvétel céljából a SELL magazin kiadását, megjelenését, vagy a kiadót érintő
változásokról tájékoztassuk.
Az Ön személyes adatait elsősorban azért dolgozzuk fel, hogy teljesíteni tudjuk az
előfizetést, a SELL magazin terjesztését magába foglaló szállítási szerződést, illetve
lehetővé tegyük a közösségi médiákban megjelenő tartalom elérését. Az Ön személyes
adatait azonban azért is feldolgozhatjuk, mert Ön hozzájárulását adta az Ön személyes
adatainak felhasználásához kapcsolatfelvétel céljából.
Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy a Szolgáltatások igénybevételéle során általuk közölt Személyes adataik, illetve
a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni,
amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kizárólag 16 éves
vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek
esetén, a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat az érintett
természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a
megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely
Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatok megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, címről, illetve az általa
megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel, szolgáltatás igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag
azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet, címet vagy egyéb adatot regisztrálta és az
adatokat megadta.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül
szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján,
és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen
AdatvédelmiTájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból
kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem
terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő
az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az Adatkezelő a megadott Személyes
adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt
megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat
a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek
át nem adja, ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő
felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot

semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan
hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan
terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív,
akik részére Személyes adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az
Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Nem őrizzük az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a
feldolgozás célja. (az előfizetés időtartalma, illetve, hogy foglalkozni tudjunk az ezzel
kapcsolatos esetleges panaszokkal és megkeresésekkel). A megfelelő őrzési időszak
meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és
érzékenységét, az általunk történő feldolgozásuk célját, és hogy ezeket a célokat egyéb
eszközökkel is el tudjuk-e érni. Miután már nincs szükségünk személyes adataira,
biztonságosan eltávolítjuk és megsemmisítjük őket. A Felhasználó által megadott Személyes
adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem
iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza
nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a
Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül. A
Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli
kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy
Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az
Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség
teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes
adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az Ön adatainak feldolgozása
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkvédelmi Tájékoztatóban fentebb
nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak,
kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó
kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa Személyes adatait
az Adatfeldolgozók részére.

Az Ön személyes adatainak biztonsága
Szigorú biztonsági eljárásokat követünk személyes adatainak tárolása, továbbítása, valamint
a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Az Ön által
megadott adatok biztonságban vannak, mivel azok titkosításáról gondoskodtunk annak
érdekében, hogy azokat biztonságosan lehessen továbbítani az interneten. Az adatvédelmi
szabályzatban leírt célkitűzéseknek megfelelően adatait továbbadhatjuk megbízható külső

feleknek. Minden harmadik féltől megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági
intézkedések megtételét, az Ön személyes adatainak védelme érdekében, az EU-s
adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

Az Ön adatvédelmi jogai
Önnek jogában áll:
▪

Információt kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes adatokkal Önről, és ha igen,
milyen adatokkal, valamint milyen célból tároljuk/dolgozzuk fel őket.

▪

Hozzáférést igényelni személyes adataihoz. Ezáltal lehetősége nyílik az Önről tárolt
személyes adatok másolatát kézhez kapni, és megbizonyosodni arról, hogy
szabályosan jártunk el.

▪

Módosítást kérni a birtokunkban lévő személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé
teszi az Ön számára, hogy pontosítsa vagy kiegészítse a személyes információkat.

▪

Személyes adatainak törlését kérni. Ezáltal lehetővé válik, hogy személyes adatainak
törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, amennyiben nem rendelkezünk alapos
indokkal azok további feldolgozását illetően. Szintén jogában áll, minden olyan
személyes adat törlését vagy eltávolítását kérni tőlünk, melyekre vonatkozóan Ön élt
a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd lent).

▪

Tiltakozni a feldolgozás ellen, amikor nekünk jogos érdekünk fűződik a személyes
adatok feldolgozásához (vagy külső félnek) és Ön egyedi helyzetével kapcsolatos
indokok alapján kifogásolja az adatok feldolgozását. Emellett jogában áll tiltakozni,
amikor személyes adatai direktmarketinges célokból kerülnek feldolgozásra.

▪

A személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni. Ezáltal lehetősége van kérni
az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, például ha
azok pontosságának, - vagy feldolgozásuk okának - megállapítását szeretné.

▪

Személyes adatainak továbbítását kérni , elektronikus és strukturált formában, saját
maga vagy külső fél számára (ennek közismert elnevezése az „adathordozhatóság”).
Ez lehetővé teszi, hogy adatait tőlünk elektronikusan használható formátumban
elkérje, és külső félnek továbbítsa elektronikusan használható formátumban.

▪

Visszavonni beleegyezését. Korlátozott esetekben, amennyiben Ön beleegyezett
személyes adatainak egy meghatározott célból történő gyűjtésébe, feldolgozásába és
továbbításába, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezen meghatározott célú
felhasználásra vonatkozó beleegyezését. Amint értesültünk arról, hogy Ön
visszavonta a beleegyezését, adatainak- az eredetileg jóváhagyott célból történő feldolgozását megszüntetjük, amennyiben nincs más jogszerű alapunk annak
folytatására.

Amennyiben Ön élni kíván bármely, itt felsorolt jogával, kérjük küldje el számunkra ezen
igényét az info@rededitions.hu vagy az info@sellmagazin.hu vagy az info@rededitions.cz email címre, vagy keresse postai úton a MAMURI HUNGARY KFT.-t a 1117 Budapest, Karinthy

Frigyes út 17 III. em / 22. címen.
A személyes adatokhoz való hozzáférés nem díjköteles (ahogy bármely más jogának
gyakorlása sem). Mindemellett, felszámíthatunk egy ésszerű díjat, amennyiben hozzáférési
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott mértékű.
Bizonyos információk megadására szükség lehet az Ön részéről, hogy elősegítse
személyazonosságának megállapítását és hozzáférési jogának biztosítását (vagy bármely
más jogának gyakorlását). Ez is egyike biztonsági intézkedéseinknek, mely
megakadályozza, hogy személyes adatok illetéktelen személyek birtokába jussanak.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai
Adatvédelmi szabályzatunk időről-időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat
közzétesszük webhelyünkön vagy e-mailben közöljük Önnel.

