Adatkezelési Tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre
u.41.) által üzemeltetett www.kontinencia.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) az információs,
edukációs anyag igényléséhez, az edukációs célú megkeresésekhez kapcsolódóan megvalósuló
valamennyi személyes adatkezelésre vonatkozik.
I.

Adatkezelő, Adatfeldolgozó, Adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője Essity Hungary Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-716945;
adószáma: 10187502-2-44; székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; továbbiakban: az
„Adatkezelő”). Az Adatkezelő komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési
Tájékoztató bemutatja, hogy az Adatkezelő, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR")
értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó
személyes adatokat és egyéb információkat

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személy részére – az adatfeldolgozó
kivételével – nem továbbítja, erre kizárólag az Ön adattovábbításra vonatkozó külön hozzájárulása
esetén kerülhet sor.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa, a Brightly
Kommunikációs Ügynökség Kft. mint adatfeldolgozó (2724 Újlengyel, Ady Endre u.41.; a
továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) részére továbbítja abból a célból, hogy az adatfeldolgozó a következő
feladatokat ellássa: az Ön hozzájárulásának megfelelően az információs célú megkeresések
lebonyolítása, statisztikai adatok gyűjtése
Tájékoztatjuk, hogy nem szükséges az Ön hozzájárulása olyan adattovábbításhoz, amelyre jogszabály
kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a
hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem. Adatkezelő kizárólag akkor teljesíti a hatóság
adatkérését, ha az eljáró hatóság írásbeli megkeresésében pontosan megjelöli, hogy milyen törvényi
felhatalmazás alapján, milyen adatokat, milyen eljárás céljából kér.
II.

Adatkezelés céljai

Az Ön által önkéntesen megadott, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes
adatokat az Adatkezelő az alábbi célokból kezelheti, amennyiben azok kezeléséhez Ön hozzájárul:
a) nőknek és/ vagy férfiaknak szóló, az érintett terápiás területhez kapcsolódó
tájékoztatók (pl. füzet) megküldése az Ön e-mail címére
b) az érintett terápiás területet és egyéb kapcsolódó kérdéskört érintő objektív
felvilágosító célú információkra vonatkozó tájékoztatás nyújtása az Ön által megadott
e-mail címre küldött anyagokkal, és ennek érdekében az Önnel történő hatékony és
gördülékeny kapcsolattartás céljából kezeli.
III.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
IV.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során kizárólag az Ön által megadott alábbi személyes adatok kezelhetők, ezek:
az Ön életkora és e-mail címe. („Kezelt Személyes Adatok”)
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V.

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Amennyiben személyes adatai kezeléséhez Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve
bármikor visszavonni e hozzájárulását. Az Adatkezelő a megadott adatokat az Ön által adott
hozzájárulás visszavonásáig kezeli, melyet az alábbi címre küldött nyilatkozattal tehet meg: 1021
Budapest, Budakeszi út 51, vagy a következő e-mail címen: [dataprivacy@essity.com]. Ön ugyanezen
a címen kérhet az adatkezelésről tájékoztatást. Az Ön személyes adatai az adatkezelés céljának
megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérését követően a lehető
legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül) törlésre
kerülnek.
VI.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Ön által megadott adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat adatfeldolgozója kivételével nem
adja át harmadik fél részére.
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;
a személyes adatai helyesbítését kérni;
a személyes adatai törlését kérni;
a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
adathordozhatóság biztosítását kérni;
tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő
tiltakozást);
tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
VII.

Sütik

A süti (cookie) a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy
mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a
felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal
letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy
nyújt szolgáltatásokat. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek
lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.
Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez elengedhetetlenül szükségesek – például a nyelv
beállításához, megjelenítéséhez, vagy az adatok támadások elleni védelméhez -, jogos érdeken alapuló
adatkezelésnek minősülnek, nem igénylik az Ön külön hozzájárulását. Azok a sütik, melyek nem esnek
ebbe a kategóriába, tehát például csak az oldal kényelmesebb használatát biztosítják, csak akkor
működnek, ha Ön ezeket jóváhagyja.
Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával
elfogadja a sütik használatát. A sütik használatát elfogadhatja vagy tilthatja a webböngészőben
megadott beállításokkal is.
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További információkért a sütikre vonatkozóan látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra,
amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a sütik letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a
számítógépen található sütik törléséről.
VIII. Adatbiztonság és egyéb tájékoztatás
Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt alakít ki
annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés
teljes folyamata során. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
Az adatok kezelése csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése
érdekében, csak olyan célból, amelyhez Ön hozzájárul, az ahhoz szükséges és arányos mértékben
történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
Lezárva: Budapest, 2019.03.21.
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