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TÁJÉKOZTATÁS
a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelésről
1. Az adatkezelés jogalapja és célja
1.1
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a Corvin Stars Kft. (székhelye: 9023 Győr, Corvin u. 5. A. épület 1. emelet 2.),
mint adatkezelő jogosult az Ön (a továbbiakban: érintett) alábbi személyes adatait kezelni:
IP cím, vezetéknév, keresztnév, teljes név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, az érintett weboldala,
számlázási cím, szállítási cím.
Ennek feltétele, hogy Ön az adatkezelővel kötött szerződésben kifejezett, egyértelmű és önkéntes
beleegyezését adja jelen tájékoztató elolvasása után ahhoz, hogy a Corvin Stars Kft. az érintett
személyes adatait direkt marketing céljából a jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, valamint
azokat az adatfeldolgozóknak postázás, szerverszolgáltatás, technikai háttérbiztosítás céljából továbbítsa.
1.2
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
2. Az adatkezelés időtartama, valamint az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak köre
Adatkezelő a személyes adatokat a fentiekben meghatározott cél megvalósulásáig vagy az adatkezeléshez
adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli, mely alól az 1.2 pontban foglaltak kivételt képeznek.
A személyes adatokat kizárólag az adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló
alkalmazottak ismerhetik és kezelhetik a megjelölt célból.
Adatkezelő neve és elérhetősége:
Corvin Stars Kft.
Cím: 9023 Győr, Corvin u. 5. A. Épület 1. emelet 2.
kapcsolattartó: Mezősi Péter
tel.szám: +36 70 949 4921
e-mail: ugyfelszolgalat@corvinstars.hu
adószám: 24652405-2-08
3. Az adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozásra jogosultak köre
Az adatfeldolgozók és alkalmazottai a személyes adatokat kizárólag az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából dolgozzák fel, egyébként adatkezelést nem végeznek.
Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége:
név: Magyar Posta Zrt.
címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: postázás
adatfeldolgozás tényleges helye: az adatfeldolgozó székhelye és valamennyi telephelye
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név: Host Europe GmbH
címe: Germany, 50354 Huerth, Daimlerstrasse 9-11.
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szerverszolgáltatás
adatfeldolgozás tényleges helye: az adatfeldolgozó székhelye és valamennyi telephelye
adatfeldolgozás tényleges webhelye: www.server4you.net
név: Skycentrum Bt.
címe: 1089 Budapest, Golgota u. 3. (Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttérbiztosítás
adatfeldolgozás tényleges helye: az adatfeldolgozó székhelye és valamennyi telephelye
adatfeldolgozás tényleges webhelye: www.marketingsoftverek.hu
4. Az érintett személy jogai
Az érintett személynek joga van
a) az adatkezelésről az adatkezelőtől tájékoztatást kérni, amely magában foglalja az érintettnek az
adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről szóló tájékoztatást,
melynek az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25
napon belül tesz eleget
b) a személyes adatainak helyesbítését kérni, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg,
c) a személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, valamint
d) a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, mely magában foglalja az adatkezelés
kifogásolását és az adatkezelés megszüntetésére vagy a személyes adatok törlésére vonatkozó
kérelmet.
5. A jogorvoslathoz való jog
Ha az adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az
érintett személy a nem-teljesítéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.
A bírósági eljárásra a megyei (fővárosi) törvényszék rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességét az
érintett választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
alapozza meg.
A bírósági eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.
Az adatkezeléssel érintett személy a NAIH-nál is élhet bejelentéssel.
A NAIH az adatvédelmi hatósági eljárást a bejelentés alapján, de hivatalból indítja meg, ha a bejelentésen
alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a
jogellenes adatkezelés
a) személyek széles körét érinti,
b) különleges adatokat érint, vagy
c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.
Egyébként a NAIH az eljárás megindítására nem köteles, mérlegelési jogkörében azonban juthat arra a
döntésre, hogy az előbbiekben meghatározott esetek fennállása hiányában is megindítja az eljárást.
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6. Felelősségi szabályok
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetőleg az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles
megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat
is.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy
a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
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