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Adatkezelő
META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-170431
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Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.
Emailcím: info@meta-inf.hu
Weboldal: https://www.meta-inf.hu

Adatkezelés hírlevél küldése céljából
Az érdeklődők (Érintettek) a szolgáltatások igénybevétele előtt, során vagy után, vagy egyéb más módon, a következőkben meghatározott
adataival iratkozhatnak fel hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért
személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelő
legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az info@meta-inf.hu e-mail
címre küldött lemondási kérelem útján.
Az adatkezelő a hírlevél listát 6 hónap rendszerességgel felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez 2 év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak
az Érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 30 napon belül, az
adatkezelő a határidő lejáratát követően 7 napon belül törli az adatállományból, így pusztán azok adatait kezelik, akik valóban olvassák a
hírleveleit.
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára, mint adatfeldolgozó számára kerül közlésre.
Érintett jogai
Tájékoztatás és hozzáférés joga
Helyesbítés joga
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Törléshez való jog
Zároláshoz/Korlátozáshoz való jog

Adatkezelés üzleti kapcsolattartás céljából
Adatkezelő üzleti tevékenysége során ügyfelei és/vagy rendezvény résztvevői személyes adatainak birtokába kerül. Ezen személyes adatok
kiterjedhetnek a következőkre:

Név

Ügyfelek és/vagy rendezvény résztvevők azonosítása

Emailcím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Online chat alkalmazásokban használt azonosítók

Ügyfelek és/vagy rendezvény résztvevők azonosítása

Social network profiloldalak

Kapcsolattartás, azonosítás

Személyes adatok kezelése
Adatkezelő nagy körültekintéssel kezeli a személyes adatokat, harmadik félnek nem továbbítja.
Az adatok felhasználásának elsődleges célja az ügyfélprojektek, -megrendelések, -támogatási kérelmek, rendezvények szervezésének
üzletszerű vitele, megvalósítása, másodlagos célja ügyfelek tájékoztatása Adatkezelővel kapcsolatos változásokról, eseményekről,
képzésekről, szolgáltatásokról email formájában.
Ügyfelek és/vagy rendezvény résztvevők jogai:
Tájékoztatás és hozzáférés joga
Helyesbítés joga
Törléshez való jog
Zároláshoz/Korlátozáshoz való jog
Ügyfelek és/vagy rendezvény résztvevők ezen jogait az info@meta-inf.hu emailcímen keresztül gyakorolhatják.

Termékeinkkel kapcsolatos adatok kezelése
Atlassian kiegészítőinkkel kapcsolatos angol nyelvű adatvédelmi irányelvünk ide kattintva érthető el.

