ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Whitefield Management Kft. (székhely: 1204 Budapest, Mártírok útja 290. cégjegyzékszám:0109-881579) tájékoztatja a maronehouse.hu oldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében
tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési tájékoztatásunk az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a
továbbiakban: Info tv.) alapszik és a jelen adatkezelési tájékoztatóval a Whitefield Management Kft.
eleget tesz az Info tv. 20. § által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási
kötelezettségének.

Ki kezeli az adataim, ki az adatkezelésre jogosult és mi az adatkezelő honlapjának címe?
Az adatkezelő (adatkezelésre jogosult) és a honlap tulajdonosa egyaránt a Whitefield Management
Kft. (székhely: 1204 Budapest, Mártírok útja 290., cégjegyzékszám: 01-069-881579, e-mail cím:
info@whitefield.hu, az adatkezelő honlapjának címe: www.whitefield.hu, adatkezelési nyilvántartási
száma: NAIH-121659/2017.)

Mely adataim kezelik?
-

vezetéknév, keresztnév

-

e-mail cím

-

telefonszám

-

cookie/süti* (a honlap felkeresése során automatikusan tárolódik)

*(A maronehouse.hu honlapon anonim látogatóazonosító (cookie, süti) működik, amely egy olyan
egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a
szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a
felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem
képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.)
Ön regisztrációjával valamint az ajánlatkérés elküldésével beleegyezését adja a fent említett
adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célokra való felhasználására.
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Mik az adatkezelés céljai?
Az Ön adatait elsősorban a honlapon található ingatlanok megvásárlása, és az ezekkel kapcsolatos
szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel gördülékenysége, valamint
speciális személyre szabott ajánlatok hírlevélben történő tájékoztatása érdekében, kizárólag ezen
célok megvalósításához szükséges mértékben használjuk fel. Továbbá az összesített és
anonimizált adatokból statisztikákat és kimutatásokat készítünk. Az adatkezelő gondoskodik az
adatok biztonságáról és védelméről, így különösen, de nem kizárólagosan a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen
megsemmisülés és sérülés, hozzáférhetetlenné válás megakadályozásáról. Az Ön által megadott
adatokat harmadik személy számára semmilyen esetben sem adjuk ki.

Mi az adatkezelés jogalapja?
Az Ön önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés), amelyet a regisztráció véglegesítésével
illetve az ajánlatkérés elküldésével ad számunkra.

Meddig kezelik az adataim?
Az adatkezelés az Ön regisztrációjával illetve az ajánlatkérés elküldésével indul és legfeljebb 5 éves
időtartamot ölel fel. Természetesen bármikor leiratkozhat hírlevelünkről és kérheti adatai törlését az
adatbázisunkból.

Ki a honlap üzemeltetője?
A honlap üzemeltetője a Whitefield Management Kft.

Kik jogosultak az adatok megismerésére?
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatkezelő alkalmazottai.
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Mely jogaimmal élhetek az adatkezelés kapcsán?
Ön bármikor betekinthet a Whitefield Management Kft. által kezelt Önre vonatkozó személyes
adatokba, azok módosítását és törlését szintén bármikor kérheti.

Kihez fordulhatok sérelem esetén?
Amennyiben Önt adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem érte, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási
helye) szerint illetékes törvényszéken.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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