
Adatkezelési tájékoztató

- dohánykereskedelmi szektorral kapcsolatos információkról való e-mailes tájékoztatással kapcsolatban –

Tisztelt Hölgyem / Uram!

A  jelen  Adatkezelési  tájékoztató  célja,  hogy  Ön  számára  a  dohánykereskedelmi  szektorral  kapcsolatos
információkról  való  e-mailes,  illetve  az  ezzel  összefüggő  telefonos  tájékoztatást  érintő  adatkezeléssel
kapcsolatban minden lényeges  információt  és tájékoztatást  tömör, átlátható,  érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük Önt az Európai Parlament és
a Tanács 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) szereplő érintetti jogai
gyakorlásában. Kérjük, szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési tájékoztatót!

1. Adatkezelő adatai

Név: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége
Rövidített név: MDKSZ
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16.
Adószám: 18111088-2-11
Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 10 277
Telefonszám: +36 34 586 147
E-mail cím: info@mdksz.hu

2. Adatkezelések körülményeinek leírása
A jelen pontban rögzítjük az adatkezelések részleteit.

Kezelt személyes adat Adatkezelés tervezett célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

az Ön telefonszáma
kapcsolatfelvétel Önnel, értesítés szóban
az e-mailtájékoztatás és későbbiekben a

taggá válás lehetőségéről

jogos érdekeink (GDPR
6. cikk (1) bekezdés f)

pontja)

(a)
tiltakozásának bejelentése esetén 
kérelme teljesítéséig, vagy
(b)
törlési kérelmének teljesítése esetén
a törlés időpontjáig,
de legkésőbb a kapcsolatfelvételt 
követő 6 hónapig.

az Ön e-mail címe

tájékoztatás az adatkezelés részleteiről
írásban, valamint dohánykereskedelmi

szektorral kapcsolatos (MDKSZ
működését is érintő) információk

eljuttatása az Ön részére e-mail útján

az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja)

(a)
Hozzájárulásának visszavonása 
esetén a visszavonás közlését 
követő törlésig, vagy
(b)
törlési kérelmének teljesítése esetén
a törlés időpontjáig

3. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

A telefonszámokat  megbízott  közreműködő útján jogszerű forrásból  (pl.  nyilvános  adatbázis,  hozzájáruláson
alapuló adatközlés)  gyűjtjük.  Miután telefonon felvesszük Önnel  a  kapcsolatot  és  –  amennyiben  így dönt  –
megadja e-mail címet, megküldjük Önnek a jelen adatkezelési tájékoztatót.

4. Hozzájárulás megadása, visszavonása, tiltakozás bejelentése

Ahogyan  azt  a  fentiekben  rögzítettük,  adatkezelésünk  jogalapja  e-mail  címe  kapcsán  az  Ön  hozzájárulása.
Adatkezeléséhez  való  hozzájárulását  a  kapcsolatfelvétel  során  telefonon,  kifejezett  szóbeli  kéréssel  tudja
megadni.
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Hozzájárulását bármikor, – a tájékoztató levélben szereplő leiratkozó linkre való kattintással – visszavonhatja.
Tehát  ha  e-mail  címének  megadását  követően  nem kívánja,  hogy  kezeljük  azt  tájékoztató  levelek  küldése
céljából,  kattintson  a  leiratkozó  linkre. Tájékoztatjuk,  hogy  a  hozzájárulás  visszavonása  nem  érinti  a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben  nem  kívánja,  hogy  telefonhívásunkat  követően  kezeljük  telefonszámát,  bármikor  jogosult  –
elérhetőségeinken  keresztül  –  bejelenteni  tiltakozását.  Tiltakozása  esetén  a  továbbiakban  nem  kezeljük
telefonszámát. 

5. Kik ismerhetik meg személyes adatait?

Személyes adataihoz kizárólag az erre jogosult munkatársaink (akik telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot,
illetve akik megküldik Önnek a tájékoztató levelet, vagy leveleket) férhetnek hozzá.

6. Hogyan védjük személyes adatait?

Megteszünk minden olyan  technikai  és  szervezési  intézkedést,  mely az  Ön személyes  adatainak  biztonságát
elősegíti. 

7. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Ön  ingyenes  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezelésének  részleteiről,  valamint  jogszabályban
meghatározott  esetekben  kérheti  azok  helyesbítését,  törlését,  zárolását,  vagy  kezelésének  korlátozását,  és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ezeken felül Önt megilleti az adathordozhatósághoz való
jog. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket e-mail címünkre tudja címezni.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési
jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük
Önt,  hogy az  esetleges  hatósági  és  bírósági  igényérvényesítés  igénybevétele  előtt  szíveskedjenek  felvenni  a
kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – velünk az esetleges kifogások mihamarabbi rendezése
érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Ön jogosult

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait (a per
az  Ön  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  törvényszék  előtt  is  megindítható;  a
törvényszékek  felsorolását  és  elérhetőségét  az  alábbi  linken  keresztül  lehet  megtekinteni:
http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltak  szerint  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.;  telefon:  +36-1-391-1400;  fax:  +36-1-391-1410;  e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu;  honlap:  https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html;  online
ügyindítás:  https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html;  a  továbbiakban:  NAIH)  fordulni  és  panaszt
tenni.

Kelt: Tata, 2020.április 21.

……………………………………………..
Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége

Lengyel Antal, elnök
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