
 

Tájékoztató 

a JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft. által végzett közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú 

megkereséshez köthető adatkezeléssel kapcsolatban 

 

 

 

Adatkezelő:  JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft (H-2220 Vecsés, Üllői út 807/B. „C” épület, 2. 

emelet, general@jashungary.com), a továbbiakban “Adatkezelő”.   

 

 

Adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés. 

A JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos 

információkról történő tájékoztatás a JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft. 

hivatalos honlapján: www.jashungary.com közzétett e-book által, valamint 

rendszeres kapcsolattartás elektronikus levél és telefonos megkeresés formájában 

a következőkben felsorolt ügytípusok tekintetében: ajánlatok küldése, 

rendezvényekre történő invitálás, promóciós cél, kedvezményekről és akciókról 

tájékoztató küldése, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, 

hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, 

nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői 

tevékenységről tájékoztatás küldése.   

 

 

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek.)   

A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás 

visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.  

 

 

Adatkategória (a kezelt adatok köre): az adatszolgáltatással érintett személy teljes neve, e-mail címe, 

telefonszáma.  

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Adattovábbítás:  az Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az Adatkezelő kezeli. A 

rögzített adatok harmadik fél részére továbbításra kerülnek. Az adattovábbításra 

vonatkozó szabályokat az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata rögzíti.   

 

 

Adatátadás:  az Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja a rögzített adatokat egy vagy több, az 

Adatkezelő részére szerződéses keretek között adatfeldolgozást végző személynek. 

Ezen személyek megnevezésének módja (név szerinti megjelölés vagy amennyiben 

a név szerinti megjelölés nem lehetséges, akkor az adatfeldolgozást végző 

személyek jól meghatározott körének megjelölése) az Adatkezelő adatvédelmi 

szabályzatában van rögzítve.  
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Adatfeldolgozó:  az önkéntes hozzájárulás alapján rögzített adatok feldolgozását az Adatkezelő 

munkatársai vagy az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló harmadik fél 

végzi az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatában rögzítettek alapján.  

 

Adatfeldolgozók:  

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp  

512 Means St., Suite 404  

Atlanta, Georgia- 30318  

A Privacy Shield (www.privacyshield.com) egyezmény értelmében a regisztrált 

tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.  

A MailChimp a kiküldött emailekbe található linkeket (hivatkozásokat) 

mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy látható legyen, mely 

hivatkozásokra kattintanak leginkább az emailekben. A mérés célja, hogy 

ismert legyen az Adatkezelő előtt a kiküldött emailek felhasználása, 

felhasználási szokások és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával az 

érintett felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjon küldeni.  

 

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.  

 

Érintett jogai: a személyes adatok kezelésében érintett személy az adatkezelés során bármikor 

tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok 

helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata 

visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, illetve zárolását, valamint tiltakozhat az adatkezelés 

ellen jogszabály által meghatározott esetekben.  

 

Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van az adatkezeléssel 

kapcsolatban panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: 

www.naih.hu. 

 

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata, 

valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános 

adatvédelmi rendelet”), illetve az információs önrendelkezési jogról ész az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az irányadó. Az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata az Adatkezelő 

székhelyén (H-2220 Vecsés, Üllői út 807/B. „C” épület II. emelet), illetve az Adatkezlő hivatalos 

honlapján a www.jashungary.com honlapon elérhető. 
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