ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
HÍRLEVÉLKÜLDÉSRŐL
Weboldalunkon lehetőséged van feliratkozni az Arteries Studio Kft. hírlevél szolgáltatására,
amennyiben elmúltál 18 éves.
A feliratkozáshoz önkéntes hozzájárulás szükséges, annak érdekében, hogy hírlevelet
küldhessen cégünk számodra. Kijelentjük, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll
módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése.
I. Adatkezelő
Az adatok kezelője:
Arteries Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 1138 Budapest, Váci út 175.
Cégjegyzékszáma: 01-09-299564
Adószáma: 23854855-2-41 Telefonszám: +36-30/553-3911, Email cím: iroda@arteries.hu
Képviseli: Németh Gábor ügyvezető
Kezelt személyes adatok köre: név, email-cím
Az adatkezelés célja: Cégünk a személyes adataidat hírlevél küldése céljából kezeli, az
Arteries Studio Kft.-t érintő hírekről, szolgáltatásokról, promóciókról hírlevél-üzenet
formájában küld értesítést.
Címzettek:
MailChimp email marketing szoftver (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a
www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás
visszavonásáig.
Adatkezelés jogalapja:
Hírlevélre történő feliratkozás során hozzájárulsz, hogy cégünk a személyes adataidat a
jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat
bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés
jogszerűségét ez nem érinti.
Az adatkezelés időtartama:
Cégünk a fenti személyes adataidat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli.
Amennyiben visszavonod a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat, cégünk
haladéktalanul és végleges törli azokat nyilvántartásából.

Tájékoztatás adatkezelésről, a személyes adat helyesbítése:
Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról úgy, hogy az adatkezeléssel
megbízott munkatársunkkal az alábbi e-mail címen felveszed a kapcsolatot:
info@arteries.hu.
Ilyen igény bejelentése esetén cégünk tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról és az
adatkezelés módjáról, illetve jogaidról az adatkezelés során. Jogosult vagy továbbá arra is,
hogy a kezelt adatok kijavítását kérd.
Adatkezelés megszüntetése:
A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tudsz leiratkozni
a hírlevélről. Emellett írásban cégünk fent megjelölt kapcsolattartási email címén
(iroda@arteries.hu) vagy postai úton kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy
tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben cégünk minden ésszerű
lépést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedet
haladéktalanul teljesítse.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36(1)3911400 Telefax: +36(1)3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu
Az Arteries Studio Kft. által végzett adatkezelésről az arteries.hu „Kapcsolat” oldalán további
információkat találsz, amelyet az alábbi linken is elérhetsz:
https://arteries.hu/data/cib/Adatkezelesi_tajekoztato_Arteries.pdf

