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Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat a Bababiztonság otthon – www.bababiztonságotthon.hu weboldalon 
hírlevél kiküldés kapcsán személyes adatokkal beazonosított Érintettek önkéntesen megadott 
adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

Adatkezelő 

Név: Jelzőőr Kft.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Nárcisz u. 5/a

Adószám: 14067695-2-13 

Kapcsolattartó: Somogyi Réka

E-mail cím: info (kukac) bababiztonsagotthon.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 68776/2013 

Tárhelyszolgáltató: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Érintett 

Azok a természetes személyek, akik a bababiztonsagotthon.hu weboldalon hírlevél kiküldésre 
feliratkoztak vagy bármely más módon személyes adataikat beazonosítható módon önkéntesen 
megadták.

Adatfeldolgozó

Az adatok felhasználását, feldolgozását a Mailchimp hírlevélküldő rendszert üzemeltető The Rocket 
Science Group végzi. Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA .

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Érintett hozzájárulása. 
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Adatkezelés

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése során a fenti vonatkozó hatályos 
jogszabályoknak teljes körűen eleget teszünk. Célunk, hogy az Érintettek az Adatkezelő által 
üzemeltetett weboldalt és hírlevél rendszert biztonságosan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
vehessék igénybe. 

A bababiztonsagotthon.hu weboldal hírlevélére történő feliratkozás regisztrációhoz kötött, melynek 
során az Érintett megadja a nevét és az e-mail címét. Ezen adatok megadása teljesen önkéntes. A 
hírlevélre feliratkozó Érintett a feliratkozással elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot és hozzájárul 
ahhoz, hogy számára hírlevelet, akciós ajánlatot küldjünk.  A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, 
hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Érintett személyes 
adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük 
és tároljuk, gondoskodunk róla, hogy az adatok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek, az 
adatokat harmadik fél számára nem adjuk át. A regisztrációval az Érintett hozzájárul adatainak a jelen 
adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez és tárolásához. Az Érintettnek bármikor joga van adatainak
az adatbázisból való törlését kérni, ami e-mailen írt leiratkozási kéréssel, vagy bármelyik hírlevél végén 
lévő leiratkozási linkre kattintással kezdeményezhető. E-mail esetén max. 5 munkanapon belül töröljük
az Érintett adatait az adatbázisból. A leiratkozási linkre kattintva az adattörlés automatikus és azonnali.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Cookie-k (sütik) 

A bababiztonsagotthon.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ, a weboldalt látogatók az oldal 
böngészésével ezt elfogadják. A cookie-k többnyire azt a célt szolgálják, hogy név nélkül tárolt adatok 
segítségével a látogatók preferenciáit szolgáltatják harmadik fél számára, úgymint a Google Analytics 
és a Google Adwords, a felhasználói élmény fokozása céljából. 

Bővebb információ a cookie-król: https://silktide.com/tools/cookie-consent/docs/ 

Bővebb információ a Google Analytics-ról: http://www.google.hu/intl/hu/analytics/ 

Bővebb információ a Google Adwords-ról: : https://adwords.google.com/intl/hu_hu/home/

A cookie-k engedélyezésének kikapcsolására lehetőség van a böngészőkben.

Az adatkezelés során az Érintettet megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet megilleti: 

- a tájékoztatáshoz való jog, 

- az adatok helyesbítéséhez való jog, 

- az adatok törléséhez való jog, 

- az adatok zárolásához való jog, 
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- a tiltakozás joga. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsuk. A honlap - módosítás 
hatálybalépését követő használatával- az Érintett elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
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