
KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK – INFORMÁCIÓS NYILATKOZAT 

A személyes adatainak kezelője a közösségi felületek használatakor az Azagroup Részvénytársaság 

(Azagroup Spółka Akcyjna), amely regisztrált székhelye Varsó (02-681) Aleje Wyścigowa 6, 

Lengyelország. Adatainak védelmével összefüggésben minden kérdéssel kapcsolatba léphet 

adatvédelmi felelősünkkel - Rafał Surowy -  akit e-mailben érhet el a következő címen: 

iod@azagroup.eu . Feldolgozzuk az Ön által önként megadott adatokat a közösségi média profil 

fenntartása és a tevékenységünkről való tájékoztatás céljából, az általunk szervezett promóciós 

eseményekhez, és az Önnel történő kommunikációhoz a rendelkezésre álló kommunikációs 

csatornákon keresztül (kommentek, chat, üzenetküldés). Az adatokat sütik használatával is 

feldolgozhatjuk, különösen elemzéshez és statisztikákhoz, amelyek segítségével folyamatosan 

fejleszthetjük közösségi média profilunkat, és alkalmazkodhatunk a felhasználók igényeihez. A 

bejelentkezési adatait, például nevét, vezetéknevét és e -mail címét is használhatjuk, amikor úgy dönt, 

hogy regisztrációt hoz létre a közösségi média bejelentkezési adatok segítségével.  

Ne feledje, Az adatok megadása önkéntes és az Ön döntése. Előfordulhat azonban, hogy meg kell 

adnia bizonyos személyes adatokat, hogy válaszolni tudjunk arra a kérdésre, amelyre vonatküzóan  

kapcsolatba lép velünk.  

Az Ön adatainak kezelési jogalapja a GDPR 6. cikkelyének (1) bek. f) pontja, azaz az adatkezelés az 

jogos érdekek érvényesítése, ami ebben az esetben termékeink vagy szolgáltatásaink direct 

marketingje, és a fenti jogszabály 6. cikkelyének 1) bekezdése alá tartozik. (A beleegyezést a rajongói 

oldalunk like-olása adja). 

A közösségi média használatának köszönhetően adatait továbbíthatjuk a Facebook, a LinkedIn, a 

YouTube, az Instagram és a velünk együttműködő marketing ügynökségek tulajdonosainak. Az 

adatkezelő megbízottjai főleg Lengyelországban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) más 

országaiban találhatóak. Ezek közül némelyik EGT-n kívül rendelkezi székhellyel. A Felhasználó 

adatainak EGT-n kívüli továbbítása miatt az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a megbízottak 

garantálják a személyes adatok magas szintű védelmét. Ezek a garanciák különösen abból a 

kötelezettségből erednek, hogy az Európai Bizottság (EU) által elfogadott szabványos szerződési 

kikötéseket kell használni, vagy részt kell venni a „Privacy Shield” programban, amelyet a Bizottság a 

megfelelőségről szóló, 2016. július 12 -i (EU) 2016/1250 bizottsági végrehajtási határozat hozott létre és 

védelmet nyújt az EU – USA Adatvédelmi Pajzson keresztül. Önnek joga van a szabványos 

szerződéses kikötések másolatát kérni tőlünk, kérését az adatvédelmi felelős e -mail címére küldje 

meg: iod@azagroup.eu . Szükség lehet arra is, hogy pl. az alkalmazandó jog vagy az illetékes hatóság 

döntése alapján az Ön adatait át kell adnunk más jogalanyoknak, legyen az állami vagy magán. 

Mindazonáltal biztosíthatjuk arról, hogy a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára irányuló 

kérelmeket minden esetben alaposan elemezzük, nehogy információt adjunk jogosulatlan 

személyeknek vagy szervezeteknek. Adatait jogos érdekünk időtartama alatt tároljuk, de nem 

hosszabb ideig, mint amíg közösségi média oldalunkat követi. Önnek joga van hozzáférni adataihoz, 

kérni azok módosítását, törlését és feldolgozásainak korlátozását. Ön bármikor kifogást emelhet 

adatai marketing célú feldolgozása vagy az adott helyzethez kapcsolódó okok miatt. Ha úgy gondolja, 

hogy a személyes adatok kezelése jogszabályba ütközik, panasszal fordulhat a Személyes Adatok 

Védelméért Felelős Hivatal elnökéhez. 
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