Adatvédelmi irányelvek, Leiratkozás levélről
Kérjük, figyelmesen olvassa végig az itt leírt feltételeket és irányelveket és csak abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért, és
kötelezőnek tekinti önmagára nézve.

Jogi és adatkezelési nyilatkozat, Adatvédelmi irányelvek
Az oldal használata során az üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények rendelkezései
szerint kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk át.
A www.anoidivat.hu honlap, illetve az azt működtető Üzemeltető (adatkezelő) a honlapon nyújtott
bizonyos információk igénybevételét előzetes regisztrációhoz köti.
A regisztráció során olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint
személyes adatnak minősülnek. Az adatkezelő a honlapon a felhasználó által megadott minden
adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályokat
betartva kezeli.
Az adatkezelő a honlapon gazdasági szervezeteknek, vállalkozásoknak szóló, számukra hasznos
információkat tesz közzé, így a regisztrált felhasználókat, mint a számukra küldendő üzenetek
címzettjét, nem tekinti természetes személynek.
A regisztráció során a www.anoidivat.hu honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:
- név
- e-mail cím
Ha Ön levelet kapott tőlünk, akkor vagy honlapunkon feliratkozott a levélre, vagy az ingyenes anyag
letöltésével fogadta el levél küldési szándékunkat, vagy az elektronikus cím, melyre a levelet küldtük,
a közhiteles cégnyilvántartásból (Cégközlöny) származik; abban a vállalkozás elektronikus
elérhetőségeként van megjelölve. Ebből következően a cím nem minősül személyes adatnak, még
abban az esetben sem, ha egyébként a cég tulajdonosának, vezetőjének, képviselőjének a nevét (is)
tartalmazza. Mivel továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében csak a természetes személyektől
kell előzetes hozzájárulást kérni ahhoz, hogy őket valaki - elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával - reklámmal közvetlenül
megkeresse, a kapott elektronikus levél nem minősülhet spamnek. Szándékunk ezenfelül
semmiképpen sem az Ön zavarása, csupán ha érdekli, a továbbképzés, illetve a segítségnyújtás. A
levelezésből bármikor kijelentkezhet a levélben található Kiiratkozás/Leiratkozás/Lemondás szóra
kattintva, vagy e-mailben jelezve.
A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható
leiratkozási/kiiratkozási/lemondási linkre kattintva. A regisztráció során megadott adatok módosítása
a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható adatmódosítás linkre kattintva végezhető
el.

A felhasználó az info@anoidivat.hu e-mail címre küldött üzeneten keresztül kérhet felvilágosítást a
személyes adatairól, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.
A honlap regisztráció nélküli és regisztrált tagként való használata során az alábbi, konkrét
személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai célokból:
- látogató IP címe
- látogatás kezdete (letöltött oldalanként is)
- látogatás vége (letöltött oldalanként is)
- a használt böngésző típusa
- az érkezés külső kiindulási pontja (kereső, levelező rendszer, honlap)
A fórumon, blogon való hozzászólás során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:
- ideiglenes felhasználói név
- kapcsolati e-mail cím
- hozzászólás időpontja
Egyes információk igénybevételéhez cookie-k engedélyezése is szükségessé válhat. Amennyiben nem
szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Előfordulhat
azonban, hogy a cookie-k tiltása esetén a weboldal bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán
nem használhatóak.
A regisztráció során a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai következő célú
felhasználásához:
- hírlevél és blog értesítő küldése a megadott e-mail címre
- saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése
- értékesítési célú üzenetek, kampányok bonyolítása
- évente több alkalommal más, a regisztrált látogatót esetlegesen érdeklő, számára hasznos ingyenes, és olykor fizetős - termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása.
Adatainak törlését, módosítását az info@anoidivat.hu e-mail címen kérheti írásban.
Az adatkezelő kizárólag olyan személyeknek engedélyez hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely
személyek szerződéses jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának
megvalósításához közvetlenül szükséges. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71963/2014.
Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből, ügyletekből eredő jogvitákra a magyar jog szabályai az
irányadók.
Az esetleges jogviták elbírálására a felek kikötik az Üzemeltetők székhelye szerint illetékes helyi
bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen AI. bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi
rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen, vagy
kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő, érvényes rendelkezéssel
helyettesíteni.

A jelen adatvédelmi irányelvekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Szijjártó Szilvia e.v.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 123.
Adószám: 66406448-1-33
Elektronikus elérhetőség: info@anoidivat.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71963/2014
Weboldalunkon kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet nem végzünk, az oldal kizárólag
információs rendszerként működik.

