HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelő:
A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság:
-

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviseli:
e-mail:

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
01-09-895196
20644633-2-41
Dankó Virág Cecília, ügyvezető igazgató
dpo@millenaris.hu

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Varga István Attila
Postacím: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
E-mail: dpo@millenaris.hu
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy kizárólag az Adatkezelő ezen munkakörben érintett vagy arra
feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz a szükséges
mértékben, feladatuk ellátása körében.
Az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére, amely szabály alól kivételt képez
a jogszabályi kötelezettség alapján megvalósuló adatszolgáltatás (pl. bíróság, nyomozó hatóság,
ügyészség stb.).
Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő a felsoroltakon kívül más adatot Önről nem kezel,
munkatársait pedig minden információ tekintetében titoktartásra kötelezi. Az Adatkezelő nem kezel
olyan személyes adatot, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
Adatainak kezelése 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 szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Az adatkezelés célja:
ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Érintettek:

Hírlevél feliratkozók
A személyes adatok megismerésére jogosultak a
Millenáris Nonprofit Kft. munkaviszonyban álló,
hírlevél küldéshez kapcsolódó feladatokat ellátó
munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.
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Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Programokat, akciókat, valamint egyéb kedvezményeket
biztosító e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők
részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a
hírlevélre, a Millenáris Nonprofit Kft. saját döntése
szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.
Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, valamint a marketing célú és célzott
megkeresések körében gyűjtött adatok.

Az adatok törlésének határideje:

A megadott adatokat a Millenáris Nonprofit Kft.
mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú
felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem
tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található
Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok
törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított
10 munkanapon belül kerül sor.

MARKETING CÉLÚ ÉS CÉLZOTT MEGKERESÉSEK,
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Érintettek:

Hírlevél feliratkozók

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok megismerésére jogosultak a
Millenáris Nonprofit Kft.-vel munkaviszonyban álló,
tagsági rendszerekhez kapcsolódó feladatokat ellátó
munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.
A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a
hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns
információkkal, illetve személyre szóló ajánlatokkal
találkozzon.
Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont.

Az adatkezelés jogalapja:
A kezelt adatok köre:

Az adatok törlésének határideje:

e-mail, név, cím, kor, nem, a webhely használatához
kapcsolódó
információk,
a
kosár
használata
(megrendelési azonosító, termékek, értékei), vásárlások
(tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak
kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód),
technikai információk (IP cím, cookie azonosító,
böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook
azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet
használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze,
átkattintott linkek, vásárlási adatok).
A megadott adatokat a Millenáris Nkft. mindaddig
kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációját nem törli vagy
a profilalkotáshoz való hozzájárulását vissza nem vonja.

Egyéb adatkezelések:
1.

Statisztikai adatok:

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb
adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.
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2.

Technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai,
amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet
működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az
internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb
Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során
automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.
3.

Web-analitikai mérések

A Google Tag Manager, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található
az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait a Millenáris
Nonprofit Kft. kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.
Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
A Millenáris tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi
igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a Millenárissal kötött szerződés és
a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. A Millenáris ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az
Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
A személyes adatai tárolásához a Millenáris a Netpositive Kft. (2021 Tahitótfalu, Pataksor u 48.;
cégjegyzékszám:13-09-104997; adószám:12643565-2-13) üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe,
melynél az adatmegőrzés helye a Budapest, XIII. ker. Victor Hugo u. 18-22. címen található GTS
Datanet szerver szobák. Feladata továbbá az ERP rendszer üzemeltetése, online értékesítési
rendszerek szervereinek fizikai és operációs rendszer szintű üzemeltetése. A Millenáris által a jelen
tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata a Millenáris ügyfélkapcsolatkezelési (ERP) rendszerének üzemeltetése. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne
férjenek hozzá az adataihoz, a Millenáris és partnerei az alábbiak szerint biztosítják a személyes
adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szervereken tárolt személyes
adatokhoz való hozzáférést a Millenáris, illetve nevében az adatfeldolgozó naplózza, vagyis mindig
ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez
való hozzáférés jelszóval védett. Az adatkezelés időtartama: határozatlan idejű szolgáltatási szerződés
– a szerződés megszűnéséig.
A Millenáris ezenfelül a CyClick Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 17-21.-1 13.,
cégjegyzékszám: 01-09-338119, adószám: 24128337-2-41) szolgáltatásait is igénybe veszi a
Millenáris weboldalainak futtatási környezetének biztosításhoz.
A Millenáris a továbbiakban a MailChimp - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon
Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) Google (Analytics, Search Console) - Google LLC
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatásait is igénybe veszi.
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Az érintett jogai:
A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga):
Bármely érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést; vagy kinek továbbította a személyes
adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása,
valamint az érintett („akire a személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme
érdekében, a tájékoztatási, a hozzáférési, betekintési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre
vonatkozó kérelmet benyújtó és az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása
érdekében az eljárás azonosításhoz kötött.
A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell
küldeni.
A helyesbítéshez való jog:
Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését. Erről kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást
kell küldeni.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.
Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt
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haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást kell küldeni.
A tiltakozáshoz való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló
adatkezelés, valamint a profilalkotás ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni
és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó, az érintett által hozzájárulás jogalapján az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen
alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben kezdeményezhető a személyes adatok
Adatkezelő általi törlése, amennyiben az érintett adatok a Millenáris közfeladatának ellátásához a
továbbiakban már nem szükségesek. Kérjük, ilyen irányú igényét az Adatkezelő illetékes
munkatársánál jelezze felénk, a kommunikacio@millenaris.hu, valamint a dpo@millenaris.hu e-mail
címen, vagy személyesen a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelyén (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.).
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási
kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül
az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven készült, melynek angol nyelvű
kivonata is hozzáférhető. Bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
Budapest, 2021. október 26.
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