ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A saasco.hu portál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése
körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének
lehetőségeiről.
1.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: SAASCO Kft. (továbbiakban szolgáltató)
Az adatkezelő címe: 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108.
Elérhetőség: info@saasco.hu, www.saasco.hu
2.

Az adatkezelés célja:

A weboldal felhasználóival való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a felhasználó azonosítása
hírlevélküldés céljából, regisztrált felhasználók azonosítása a nekik járó különleges kedvezmények
igénybevétele céljából.
A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:
A Regisztrációs adatlap kitöltésével.
A hírlevél listára való feliratkozással
Kapcsolatfelvételi űrlap („Érdeklődés” alatti mezők) kitöltésével
3.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a
alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.

A kezelt adatok köre:

Regisztrációkor (hírlevélre feliratkozáskor) megadott adatok:
A honlapon történő regisztráció esetén a felhasználó megad egy felhasználó nevet és az e-mail címét.
Kapcsolatfelvételi űrlap adatai:
Az űrlap kitöltésével a felhasználó megadja nevét, a cég nevét, e-mail címét és telefonszámát.
5.

A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek:

A megadott adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai férhetnek hozzá.
6.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat,
amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

7.

A személyes adatok törlése:

A felhasználónak saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@saasco.hu címre kell
eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.
Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
8.

Adatfeldolgozó adatai:

A szolgáltató nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
9.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az adatkezelő tulajdonában lévő szerveren
tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a
Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás
során kizárólag a Szolgáltató alkalmazásában álló munkavállalók ismerhetik meg.
10.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A felhasználó a regisztrációval vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével magára nézve elfogadja a
jelen adatkezelési szabályzatot.
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@saasco.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon
belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, a „Személyes
adatok törlése” pont alatt meghatározottak szerint.
11.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja (felhasználó dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt indítja meg), valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.:
834., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Panaszával, kérdésével, illetve
észrevételeivel kérjük először keresse a szolgáltatót az info@saasco.hu e-mail címen.
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