Hírlevél Szabályzat
Jelen szabályzatban röviden részletezzük feliratkozni szándékozó látogatóink számára a hírlevelére történő
feliratkozással járó tudnivalókat:
I. Feliratkozás
Jelen feliratkozáshoz nem szükséges a https://lakitech.hu/ weboldalon regisztrálni, ugyanakkor a weboldalon
érvényesen regisztrálni – a weboldal üzemeltetőjének technikai kommunikációs megfontolása és jogos üzleti
érdeke alapján – csak a hírlevélre történő feliratkozásra adott, a jelen Szabályzat III. pontjában foglaltak szerinti
külön nyilatkozat mellett lehetséges.
A feliratkozás módjától függetlenül a feliratkozók tartalmilag ugyanazon leveleket kapják meg, mely során a II.
pontban foglalt tartalmakat szolgáltatjuk.
II. A hírlevelek tartalmára, valamint a jelen hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó feltételek:
A hírlevelek semmilyen körülmények között nem alapulnak profilalkotásból, automatizált döntéshozatalból
vagy adatfeldolgozásból származó információkra.
Feliratkozó által megadott e-mail elérhetőség útján küldünk adott esetben tájékoztatást
-

a társaság által szervezett fontosabb rendezvényekről,

-

friss akcióinkról, illetve

-

a weboldallal kapcsolatos, valamint az ott nyújtott szolgáltatást érintő újdonságokról, változásokról.

Nem küldünk spam-okat, a hírlevél-rendszer alkalmi tájékoztatásra szolgál. A hírlevél fentiektől eltérő, vagy
kereskedelmi, üzleti célú felhasználására, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítésére nem
kerül sor.
A hírlevelek tartalma (valamennyi kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok
elrendezése) minden esetben Szolgáltató szerzői jogi védelem alatt álló szellemi terméke, annak egységes, vagy
akár teljes felismerhetőségi jellegét megtartva részbeni – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket
meghaladó mértékű – engedély nélküli felhasználása tilos és jogellenes.
III. Hozzájárulás
A feliratkozás rögzítéséhez, valamint a II. pontban foglalt feltételek alkalmazásához, és ezáltal a hírlevélszolgáltatás nyújtásához mindenképp a feliratkozni vágyók erre irányuló szándékuk – jelen szabályzat
megismerését követő, egyértelmű, aktív cselekedeten alapuló – kifejezett szándék-nyilatkozatára van
szükségünk:
Jogszerűen ehhez:
-

egyébként is illendő, de feltétlen szükséges ezen sorok megismerése, valamint

-

ezen szabályzat elfogadása a hozzájárulás tényét igazoló pipa útján, a feliratkozási adatok megadása
alatt.

Utóbbi hozzájárulás tényét, mint kifejezett hozzájárulás megadását kezeljük és napló-file-okban tároljuk
annak igazolásaként, hogy a jelen szabályzat keretein belül hírlevél-szolgáltatás nyújtásának jogalapja a
Feliratkozó akarata, mely korrekt és érthető tájékoztatáson alapul.
A személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem használható.
Feliratkozó által megadott adatokból helyességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
IV. Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés:
Adatkezelő / Szolgáltató:

Laki-Tech 2002 Kft.

Cégjegyzékszám:

01-09-205512

Székhely:

1212 Budapest, Kossuth utca 142. Fszt. 2.

Adószám:

12923812-2-43

Elektronikus kézbesítési cím:

info@lakitech.hu

Képviseli:

Laki Tibor György

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

dr. Kozma Gergely

Elérhetősége:

info@adatorom.hu

A kezelt személyes adatok köre: A Feliratkozó által megadott név és e-mail cím.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A jelen szabályzat II. pontjában foglaltak szerinti marketing és tájékoztatás. Ezen túl sem
egyéb kereskedelmi sem egyéb marketing tevékenységet nem végzünk az itt megadott adatokkal.
Automatikus döntéshozatalt nem alkalmazunk, nem profilozunk, nem kereskedünk adatokkal. Legfeljebb a saját
működésünk mérésére készíthetünk eseti statisztikákat, melyben a Feliratkozó adatai nem szerepelnek, a
statisztikák a Feliratkozó azonosításra nem alkalmas aggregált statisztikák.
Kezelt adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre: Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselője, üzemeltetési
feladatokat ellátó informatikus megbizottja, valamint a társaság kijelölt, értékesítéssel foglalkozó alkalmazottai,
akik az kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig
férhetnek hozzá a megadott személyes adatokhoz, és mindenkor szerződéses titoktartási kötelezettség köti
őket, közreműködésükért Adatkezelő mint saját tevékenységéért felel.
Egyéb adatfeldolgozó alkalmazására jelen szabályzat hatálya alatt nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartama: A Feliratkozó általi hozzájárulás kifejezett visszavonásáig (leiratkozásig).
A hírlevélről leiratkozás lehetősége valamennyi hírlevélben szereplő link útján, amely leiratkozás
következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

Tárhelyszolgáltató:

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Weboldal:

https://www.shoprenter.hu/

A cég székhelye:

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzékszám:

09-09-020636

Adószám:

23174108-2-09

Bejegyezte:

Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Telefon:

+36-1/234-5012

Általános szerződési Feltételei: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek
Adatkezelés: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

A https://lakitech.hu/ Adatkezelési Szabályzata részletesen tartalmazza az érintettek jogait, jogorvoslati
lehetőségeit, és az egyéb olyan, jogszabályokban foglalt kötelező tájékoztatásokat, melyek a jelen hírlevélszolgáltatásra megfelelően irányadók, és az Adatkezelő Szolgáltatót minden általa nyújtott szolgáltatás
tekintetében azonos módon kötik.
Jelen szabályzat bármely módosulásával kapcsolatosan a Feliratkozók előzetesen, hírlevél formájában
értesülnek kiemelt leiratkozási lehetőség kíséretében. Ezt követően, leiratkozás hiányában a módosuló
szabályokat Feliratkozó általi első belépést követően elfogadottnak, az fennálló jogviszonyt ekként
folytatólagosnak tekintjük.
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