Adatkezelési tájékoztató
Ez az adatkezelési tájékoztató a Sárkánylovasok Harcművészeti, Kulturális és Sport Egyesület,
mint szolgáltató (a továbbiakban: adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozik.

1. Az adatkezelő főbb adatai:
Név: Sárkánylovasok Harcművészeti, Kulturális és Sport Egyesület
Székhely: 1183 Budapest, Kosztolányi D. u. 5.
Email cím: hello@sarkanylovasok.hu
Telefonszám:+36-70-615-7541
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Bírósági nyilvántartási szám: 15466
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100705/2016.
Honlap cím: www.sarkanylovasok.hu
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefonszám: +36 1 789-2-789 E-mail cím: support@tarhely.eu

2. A kezelt személyes adatok köre és feldolgozása
Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím.
Adatfeldolgozó neve: Skycentrum Betéti Társaság
Címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Email cím: info@marketingszoftverek.hu
Telefonszám: +36-30-624-3934
Kapcsolattartó: Khauth György
Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:



technikai háttér biztosítás
egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce, és az ügyfélkapcsolatok
menedzselése)

3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Az Ön fent említett adatai (2. pont) kezelésének célja:
-

hírlevél küldés: elektronikus formában küldött tájékoztatás az egyesület által kínált
szolgáltatásokkal kapcsolatban (edzések, tanfolyamok, táborok, közösségi programok
stb.), oktatóanyagok továbbítása, kapcsolattartás;

-

valamint az Ön külön hozzájárulása esetén e-dm-ek küldése.

Hírlevelet, e-dm-et akkor küldünk az Ön részére, ha ahhoz az erre szolgáló jelölőnégyzet
bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
nevét és e-mailcímét, mint az Ön személyes adatát kezeljük.
Fontos, hogy a hírlevélre feliratkozni Ön csak saját nevében jogosult, a feliratkozás során más
személy adatait megadni jogellenes és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag Egyesületünk, mint adatkezelő, valamint az
adatfeldolgozó (Skycentrum Betéti Társaság) fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az
Ön hozzájárulásának visszavonásáig a Mailmaster levelezőrendszer használatával.
Ezt meghaladóan Egyesületünk az Ön személyes adatait csak az erre jogszabállyal feljogosított
hatóság részére, vagy – a személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai
adatszolgáltatás keretében továbbíthatja.
Az adatkezelésre – egyebekben – a személyes adatok védelmére, valamint az
információszabadságra vonatkozó mindenkor hatályos törvény (jelenleg az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény)
rendelkezései irányadóak.
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk működtetése során cookie-kat (sütiket) használunk, az erre
vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét Ön a sütikre vonatkozó figyelmeztetés alatt
elhelyezett gomb segítségével jelezheti.

4. Az adatkezelés időtartama
Az Ön hozzájárulása a megadott adatainak kezelésére határozatlan ideig, valamint a
hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
A hírlevélről Ön bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevél alján található
linken, vagy az Egyesületünkhöz intézett egyéb nyilatkozattal az alábbi elérhetőségek egyikén:
Levelezési cím: 1183 Budapest, Kosztolányi D. u. 5.
E-mail cím: hello@sarkanylovasok.hu

