DORSKI STUDIO BT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(HÍRLEVÉL ÉS VIDEÓ SZEREPLÉS JELENTKEZÉS)
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Dorski Studio Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által
végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő által nyújtott hírlevél-szolgáltatás igénybevételét és videó felvételeit megelőzően
a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról
és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Dorski Studio Bt.
Adatkezelő elérhetősége: 1222 Budapest, Tüzér utca 14.
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Varga Zsolt
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@dorski.hu; 36 20 976 0422
2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az ügyfél részére hírlevélszolgáltatást, videó anyagaiban történő megjelenést, illetve ahhoz kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési tevékenységet
csak abban az esetben tud nyújtani, amennyiben az ügyfél, mint a személyes adat jogosultja a hírlevélre történő
feliratkozásra rendszeresített nyomtatványon, illetve a letsgroove.hu honlapon keresztül megadott személyes adatainak
az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát a letsgroove.hu honlapon elektronikus formában közzéteszi. Amennyiben a
személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési
Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési
címre.
4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (I) hírlevél-szolgáltatás nyújtása, (II)videó anyagokban történő megjelenés, illetve (III) közvetlen üzletszerzés.
jogalapja: ügyfél hozzájárulása.
terjedelme: ügyfél családi és utóneve; email címe; aláírása.
5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, amennyiben az adattovábbítást
jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja.
6. Az ügyfél a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadására rendszeresített papír alapú nyomtatványon
hozzájárulási nyilatkozat részének aláírásával kifejezetten elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját, az
Adatkezelő adatkezelésének célját, illetve az adatkezelését tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét
megismerte és megértette, az elkészült anyagokban történő megjelenéseit illető egyéb jogairól lemond, továbbá az
Adatkezelő általi adatkezeléshez, illetve adatai adatfeldolgozó részére történő – esetleges – továbbításához kifejezetten
hozzájárul. Az ügyfél e nyilatkozatát az Adatkezelő önkéntesnek, konkrét adatkezelésre vonatkozónak, megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű akaratnyilatkozatnak tekinti.
7. Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig vagy az ügyfél leiratkozási kéréséig.
8. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a
következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog.
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.
9. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő
megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat
a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih-hu

