Adatkezelési tájékoztató
Preambulum
A PromoVersum Kft., mint a palinka.online webshop valamint a palinkakesparlatok.hu, a palinka.link,, a 101palinka.hu, partyorseg.hu
weboldalak (továbbiakban együttesen mint weboldal) üzemeltetője és adatkezelője (Továbbiakban mint Adatkezelő) ezúton teszi
közzé a Webshophoz és a Weboldalakhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját.
Az Adatkezelő célja a pálinkakultúra terjesztése, a párlatok gyártásának és fogyasztásának megismertetése a látogatókkal,
kapcsolódó tanfolyamok és rendezvények szervezése és bonyolítása és ezzel egyidejűleg az online élelmiszervásárlások
népszerűsítése a weboldal látogatóinak körében, mely mellett az adatkezelő ellátja az ezekhez kapcsolódó ügyviteli illetve
adatkezelési feladatokat a hatályos jogszabályi előírásainak és és az üzleti etika szabályoknak megfeleően.
A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata
előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat: A Weboldal szolgáltatásainak
igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok illetve a Weboldal használatával
összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott
információk.

Az adatkezelő
Az adatok kezelője a PromoVersum Kft.
Az adatkezlő székhelye: 2141 CSömör, Nagy Sándor Utca 43.
Az adatkezelő képviselője: Kass Viktor
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-135753/2017 (hírlevél küldés)

Az adatkezelés jogalapja
A weboldal látogatója az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának
használatával, egyes kérdőívek, tesztek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való
hozzájárulást.
A 18. évalatti személyek nem regisztrálhatnak az adatkezelő felületein és nem adhatják hozzájárulásukat sem adataik
felhasználásához. Mindazonáltal az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni.
A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése: A Kapcsolatfelvétel, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a
Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes
adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználók kizárólag saját
személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége
az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A kezelt adatok köre I. – kapcsolatfelvétel esetén: A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználó
személyes adatinak megadásval (teljes név*, emailcím*, telefonszám*, üzenet*) üzenhet, tehet észrevételet, vagy kaphat
tájékoztatást a Weboldal tartalmával vagy működésével kapcsolatban (a *-al jelölt adatok megadása kötelező). Az adatkezelés
célja és időtartama kapcsolatfelvétel esetén: Az adatkezelés célja az érdeklődő Felhasználó tájékoztatása. Az Adatkezelő a
személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az
adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
A kezelt adatok köre II. – Hírlevél feliratkozás: A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van feliratkozni hírlevélre. A
hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: keresztnév*, vezetéknév*, emailcím* (a
*-al jelölt adatok megadása kötelező). Tekintettel a honlap tartalmára, a hírlevél-feliratkozásra kizárólag 18. életévüket betöltött
személyek jogosultak. Az adatkezelés célja és időtartama hírlevél-feliratkozás esetén: A weboldal tartalmáról szóló
kivonat, valamint ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról szóló elektronikus hírlevél,
reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél). (Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-135753/2017.) Hírlevél küldése esetén az Adatkezelő addig kezeli a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem
vonja vissza a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével
egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (cookie-k) Milyen információkat gyűjtünk a
Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen,
a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint
beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható.
Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok különböző
technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
A fenti rendelkezések nem érintik az egyéb jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, melyek alapján
egyed adatok nem törölhetőek.
Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön
Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a
cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a
Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások
nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó
élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.
Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k: A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek
olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy
ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat
alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett

reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások
az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Linkek : Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért
nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek
jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az Adatkezelés célja a pálinkakultúra terjesztése, a párlatok gyártásának és kultúrált fogyasztásának megismertetése a
látogatókkal, e célt szolgáló tanfolyamok és rendezvények szervezése és bonyolítása és ezzel egyidejűleg az online
élelmiszervásárlások népszerűsítése a weboldal látogatóinak körében. Jelen adatkezelés további célja a hatályos jogszabályi
előírásoknak való megfelelés is.

A Felhasználó jogai
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes 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.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat).
Felhasználó kérheti – részben vagy egészben –az adatai törlését vagy zárolását. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét
követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
A személyes adatokat az Adatkezelő abban az esetben is törli, ha az adatkezelés során jogellenesség merül fel, ha az adat
hiányos vagy téves és az nem teljesen helyreállítható, az adatzkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja
a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó
Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem
küld.
Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatását az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben
tagadhatja meg.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át,
felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve
az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem
rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A
fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az
Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel
rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan
hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja
személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek 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, valamint büntetett előéletre
vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a
Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az Adatkező számára.
Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles az észrevételt megvizsgálni
és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Tel.: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve az illetékes
bíróságnál.

Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Csömör, 2018. május 22.

PromoVersum Kft.
adatkezelő

