Adatkezelési Szabályok
A Contacto címlista adatait, a Contacto rendszer üzemeltetője, a Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz
Zoltán u 9.) Adatkezelési szám: NAIH-62403/2013.
Amennyiben Ön levelet kapott rendszerünkből, vagy a Neo Interactive Kft. mint Adatkezelő saját
adatbázisában szerepel, vagy emailcímét az adott reklámüzenet megbízójától, a Neo Interactive Kft. mint
Adatfeldolgozó vette át.
Előbbi esetben adatai
-

vagy az „I love wellness és SPA” nevű és a Facebook közösségi portálon, a
https://www.facebook.com/ilovewellnessesspa linken található közösségi oldalba beépített
nyereményjáték alkalmazásból

-

vagy korábbi „DotcommerceDay – Az internetes vásárlás napja” regisztrációból származnak.

Regisztrációja során Ön jóváhagyta, hogy fogadja a Neo Interactive Kft., mint Adatkezelő híradásait.
Regisztrációja során előzetesen tájékoztattuk az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az Adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat, az Adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
Amennyiben email címét Adatfeldolgozóként az adott reklámüzenet megbízójától vettük át, Adatkezelőnek
megbízónk minősül, és az Ön adatai regisztrációjának jogszerűségéért Adatkezelőként felel.
Az Neo Interactive Kft által adatfeldolgozóként átvett adatait a kiküldést követően maximum 30 nappal a
törvényi szabályozásnak megfelelően megsemmisítjük, azokról másolatot nem készítünk, azokat harmadik
cégnek vagy személynek nem adjuk át, a továbbiakban ezeket csak az Adatkezelő használhatja fel a
szabályzatokban foglaltak szerint. Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől átvett személyes adatokat kizárólag az
adott megbízási szerződés teljesítése céljából használhatja fel, Adatkezelő utasításainak keretein belül.

Az adatok kezelése megfelel a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény), a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Eker. tv.) szóló törvény, a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) rendelkezéseinek.
Az adatbázisban szereplő felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek az adataik kezelésével kapcsolatos
kérdésekben info@contacto.hu emailcímen.
Az Adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonására, valamint a közvetlen megkeresés módszerével történő
reklámküldés megtiltására a Neo Interactive Kft. bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen lehetőséget biztosít.

