
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Személyes adatok kezeléséhez 

 

--- Ügyfelek részére --- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Egyéni ajánlatokhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton 

tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve BHJ MÉDIAÜGYNÖKSÉG KFT. 

Az adatkezelő címe 2040 Budaörs, Templom tér 19. 

 

Az adatkezelő 

elérhetőségei 

e-mail info@horizonthouses.hu 

telefon +36 70 698 9032 

honlap horizonthouses.hu 

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

( 

Oláh Tamás 

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei 

+36 70 698 9032, 

info@horizonthouses.hu 

 

 

2. A kezelt adatok 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

Név A születési idő alapján 

születésnapi vagy egyéb 

személyre szabott 

kedvezményes kuponok 

felajánlása 

 

Az Érintett 

hozzájárulásán 

alapuló 

Születési idő 

Nem Nőnapi kedvezményes 

kupon felajánlása 

E-mail cím Az ajánlatok kiküldése 

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:  

A hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

 

Igen X  

Nem   

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  



 

  Automatizmus rövid, érthető leírása 

Igen   

Nem X  

 

Az érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 

 

A kezelt személyes adatok forrása:  

A személyes adatok közvetlenül az Érintett általi önkéntes 

adatszolgáltatás (regisztráció) útján kerülnek az adatkezelőhöz. 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:  

 

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési műveletekhez 

kapcsolódó technikai 

feladatokat végzők) 

X Megbízott Markleting Manager 

E-mail szolgáltató, Facebook 

Címzettek   

 

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba 

 Mailchimp server USA 

Facebook server USA 

 

 

Közös adatkezelés történik:  

 

Igen X 

Nem  

 

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:  

Tukcs Máté – Megbízott Marketing 

Manager 

tukacs.mate@horizonthouses.hu 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés A regisztráció során megadott személyes adatokhoz 

kizárólag az ügyfélszolgálatban, az 

ügyféltájékoztatásban és a marketingben részt vevő 

munkatársak férnek hozzá, feladataik ellátása 

érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az 

adatokat. 

Az Érintett személyes adataihoz való hozzáférést 

elektronikus formában jogosultságkezeléssel és 

jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon pedig 

az ISO 27001-2013 iránymutatásait követjük. 

Adatbiztonsági 

intézkedés 

Az adatkezelő az Érintett által megadott személyes 

adatokat a vállalat 2040 Budaörs, Templom tér 19. 

alatti székhelyén / telephelyén található 

szervereken tárolja. Az ISO 27001-2013 szabvány 

alkalmazása alapján történik az adatok védelme mind 

a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az 

esetleges nem tervezett adatvesztés ellen. 



 

Az Ügyfél („Érintett”) jogai:  

- Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat 

- Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 

- Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti 

személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra 

vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak 

kezelve és tárolva (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem 

azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen – 

jogalaptól függően 

- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 

- Kérheti személyes adatainak helyesbítését 

- Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.) 

 

A személyes adatok kezeléséhez az Ügyfél („Érintett”) önkéntes 

hozzájárulása szükséges.  

Az online formában történő jelöléssel elfogadja, hogy az adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 

 

2. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton 

tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve BHJ MÉDIAÜGYNÖKSÉG KFT. 

Az adatkezelő címe 2040 Budaörs, Templom tér 19. 

 

Az adatkezelő 

elérhetőségei 

e-mail info@horizonthouses.hu 

telefon +36 70 698 9032 

honlap horizonthouses.hu 

Adatvédelmi tisztségviselő neve  Oláh Tamás 

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei 

+36 70 698 9032, 

info@horizonthouses.hu 

 

2. A kezelt adatok 



A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

Név A hírlevélben az ügyfél 

megszólítása, 

kapcsolatfelvételi cél 

Az Érintett 

hozzájárulásán 

alapuló 

E-mail cím A hírlevél kiküldése 

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:  

A hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

 

Igen X  

Nem   

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  

 

  Automatizmus rövid, érthető leírása 

Igen X a hírlevélre feliratkozott ügyfelek automatikusan 

kapnak időszakos hírleveleket az új termékekről, 

akciókról 

 

Nem   

Amennyiben igen, az érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást 

kérni. 

 

A kezelt személyes adatok forrása:  

A személyes adatok közvetlenül az Érintett általi önkéntes 

adatszolgáltatás (regisztráció) útján kerülnek az adatkezelőhöz. 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:  

 

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési műveletekhez 

kapcsolódó technikai 

feladatokat végzők) 

X Megbízott Marketing Manager 

E-mail szolgáltató 

Címzettek   

 

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba 

 Mailchimp server USA 

 

 

 

 

Közös adatkezelés történik:  

 

Igen X 

Nem  

 



Közös adatkezelő neve, elérhetősége:  

Tukacs Máté – Megbízott Marketing 

Manager 

tukacs.mate@horizonthouses.hu 

 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés A regisztráció során megadott személyes adatokhoz 

kizárólag az ügyfélszolgálatban, az 

ügyféltájékoztatásban és a marketingben részt vevő 

munkatársak férnek hozzá, feladataik ellátása 

érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az 

adatokat. 

Az Érintett személyes adataihoz való hozzáférést 

elektronikus formában jogosultságkezeléssel és 

jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon pedig 

az ISO 27001-2013 iránymutatásait követjük. 

Adatbiztonsági 

intézkedés 

Az adatkezelő az Érintett által megadott személyes 

adatokat a vállalat 2040 Budaörs, Templom tér 19. 

alatti székhelyén / telephelyén található 

szervereken tárolja. Az ISO 27001-2013 szabvány 

alkalmazása alapján történik az adatok védelme mind 

a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az 

esetleges nem tervezett adatvesztés ellen. 

 

Az Ügyfél („Érintett”) jogai:  

- Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat 

- Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 

- Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti 

személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra 

vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak 

kezelve és tárolva (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem 

azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen – 

jogalaptól függően 

- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 

- Kérheti személyes adatainak helyesbítését 

- Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.) 

 

A személyes adatok kezeléséhez az Ügyfél („Érintett”) önkéntes 

hozzájárulása szükséges.  

Az online formában történő jelöléssel elfogadja, hogy az adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 


