Jogi nyilatkozat
Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Pannon Kincstár Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci
utca 47., cégjegyzékszám: 01-9-993186); a továbbiakban Üzemeltető.
A www.uzletitanfolyamok.hu elnevezés alatt elérhető szolgáltatás internetszolgáltatás, annak
bármely oldala megnyitásával a felhasználó elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban és az adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat függetlenül attól, hogy a felhasználó nem regisztrált felhasználója,
előfizetője a honlapok egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, kérjük,
ne nyissa meg a weboldalt.
A weboldallal kapcsolatosan bármely kérdésben kérjük, forduljon az üzemetetőhöz az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: info@pannonkincstar.hu
telefonszám: +36 1 577 8311
levelezési cím: 1056 Budapest Váci utca 47.
A weboldal tartalma, kapcsolódó oldalak
Az üzemeltető jogosult egyoldalúan a weboldal tartalmának, illetve szolgáltatásainak előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, elírásért,
hiányosságért, ez ezekből eredő károkért, nem vállal továbbá felelősséget a weboldalhoz, illetve az
ott található információkhoz való hozzáférésből, ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából
eredő károkért.
A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A
weboldalon található információn alapuló döntés és annak minden jogkövetkezménye kizárólag a
felhasználó saját felelőssége és kockázata.
Az üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos
üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a
weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való
mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A weboldal
látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalak használatából, használata elmaradásából,
működési hibájából, hiányosságából, működésre képtelen állapotából eredő, vagy harmadik személy
általi jogosulatlan hozzáférésből, számítógépes vírusból, adattovábbítási késedelemből, vagy hibából
eredő vagy más hasonló okból származó kárért, költségért.
Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldalról külső honlapok elérhetőek, melyek
tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.
Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy egyes szolgáltatásai egyedi azonosító fájlt, úgynevezett
cookie-t helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön
értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre
szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe.
A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad
eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap

személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat
megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A jelen
weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben és az
adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és meghatározott célokra.
Szellemi tulajdon és szerzői jog
A weboldalon található teljes képi, hang és szöveges tartalom és annak minden eleme, valamint ezek
rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos mindennemű megoldások, grafikák, védjegyek,
logók, adatbázisok és egyéb elemek az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.
A weboldalon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, ezeknek bármilyen – a személyes
használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével
lehetséges. Az üzemeltető ezzel kapcsolatosan minden jogot magának fenntart.
A weboldalakon található bármely tartalom, vagy annak egy részének megváltoztatása, átdolgozása,
más műbe vagy tartalomba való beillesztése, kereskedelemi célból megvalósuló, bármilyen formában
vagy eljárással történő másolása, sokszorosítása, forgalomba hozatala, átruházása, vagy egyéb
módon történő hasznosítása szigorúan tilos.
A jogosulatlan felhasználás szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár. Az
üzemeltető minden jogsértéssel szemben fellép.
Adatvédelem
Az üzemeltető a jogszabályok keretei között biztosítja a felhasználók személyes adatai online
védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található adatkezelési
tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a
felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékozatóban és jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.
A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az üzemeltető jogszabályi
kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és
megakadályozása érdekében, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható.
Az üzemeltető jogszerű eljárása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
bekövetkezése esetén az üzemeltető nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan
hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Az üzemeltető jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, a módosítás a weboldalon
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Budapest, 2016. augusztus 18.

Adatkezelési tájékoztató
Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen Adatkezelési tájékoztatót.
Adatkezelési alapelvek
A Pannon Kincstár Kft. (PK) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A PK a
látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A PK az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját
magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•
•

•
•
•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i
95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozásáról szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény.

A PK adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek
megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a
természetes személyekre vonatkoznak a 2011. évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően, melyből
kifolyólag jelen adatkezelési tájékoztató és a PK adatvédelmi szabályrendszere kizárólag természetes
személyek adatainak kezelésére vonatkozik.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szabályok a látogató nem nyilvánosságra szánt,
hanem a PK rendelkezésére bocsátott személyes adatai védelmére vonatkoznak. A látogató által
önszántából nyilvánosságra hozott saját személyes adataira jelen szabályok nem vonatkoznak.
Adatkezelési alapfogalmak
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, a szexuális életre vonatkozó adat, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának
és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
A PK alkalmazott adatkezelési elvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény
elrendeli.
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így

különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.
Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és
az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl.
személyi azonosító).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor
továbbítható, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg
feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a
Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket
kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz

üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott személyes 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 a személyes adatokat. Az adatkezelő
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha
kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A DM Hírlevél adatkezelési szabályzata
A Hírlevél adatkezelését a PK végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az
érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból
készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól
megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az
adatközlő valamely személyes adata.
A PK nem kapcsolja össze az uzletitanfolyamok.hu-n gyűjtött személyes adatokat más forrásból
származó adatokkal.
Harmadik országba (külföldre) a PK felhasználói adatokat nem továbbít.
A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket
a PK korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést
levonni.

A PK honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
Az uzletitanfolyamok.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a
DM Hírlevél szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a PK köteles a megkereső hatóság részére személyes
adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás
látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog
emelni.
A PK az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási
kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Írja meg kérdését!
Az érintett adatok köre, honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése:
A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során a PK rögzíti a felhasználók IP címét, melyből
bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs
rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.
Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez
elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági
statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A
naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a PK nem kapcsolja össze, a
felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A testre szabott kiszolgálás érdekében az uzletitanfolyamok.hu a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el.
A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott
szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe.
A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad
eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap
személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat
megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges
Külső szolgáltatók adatfelvétele:
A www.uzletitanfolyamok.hu honlap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szerverek segítik a
honlapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok
független auditálását. E szolgáltatók a PK megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre
utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.
Regisztrációs adatok - feliratkozás hírlevélre:
A Hírlevél szolgáltatás, funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A
regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in
rendszer), melynek során a PK meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre.
Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.

Ezen adatokat a PK nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A hírlevélhez a
tartalmat külső személy szolgáltatja, aki nem fér hozzá a személyes adatokhoz. A felhasználók e-mail
címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön
számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazolással a PK birtokába került nevet kérelemre törli
a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint.
Amennyiben a felhasználó minden hírlevélről leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre
kerülnek. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím,
esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet
tartalmazhatnak.
Kapcsolat, jogorvoslat
Jelen adatkezelési tájékozatóra illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell
alkalmazni, adatvédelem, adatkezelés körében felmerülő bármely jogvita esetén magyar bíróság
kizárólagos joghatósággal rendelkezik, és a PK székhelye szerinti magyar bíróság kizárólagos
illetékességgel jár el.
A www.uzletitanfolyamok.hu, és a DM Hírlevél tulajdonosa: Pannon Kincstár Kft.
Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 47. II. em..
Telefonszáma: +36 769 19 40
E-mail címe: info@pannonkincstar.hu
Képviselője: Németh Balázs
Adatkezelési nyilvántartási szám: megszerzése folyamatban
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH)
Web: www.naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

