Nextent Informatika Zrt.
Nextent hírelvél feliratkozás
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
1. Az adatkezelő neve: Nextent Informatika Zrt.
2. Az adatkezelő címe: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-83388/2015
4. Elérhetőség: info@nextent.hu
5. Az adatkezelés megnevezése: A Nextent.hu honlapon hírlevélre (www.nextent.hu) történt
feliratkozás alapján történő adatkezelés.
6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett
felhasználó önkéntes hozzájárulása.
7. A hírelvél feliratkozáshoz néhány személyes adatot kell megadni (pl. email cím, vezetékés kereszt név, cégnév, stb.).
A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mai
cím, cégnév.
A nextent.hu megtekintése során rögzítésre kerülhet a felhasználó számítógépének
IP-címe (cookie). Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
8. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó, jelentkezés során kötelezően megadott adatok esetében az adatok
kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevél fogadása, illetve
egyéb esetekben nyereményjáték), valamint szolgáltatásról tájékoztató (hírlevél) küldésének
lehetősége.
9. Az adatkezelés időtartama:
A. Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó
meg nem tiltja az Adatok adatkezelési cél szerinti felhasználását illetve a felhasználó
nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.
10. Személyre szabott reklámok:

A feliratkozó személyek részére alkalmanként a Nextent Informatika Zrt. hírekkel,
szolgáltatásokkal és elérhető képzésekkel kapcsolatos információs és reklámjellegű
ajánlatokat juttat el e-mail formájában v agy postai úton.
Ha nem kíván többé információs és reklám jellegű ajánlatokat kapni a Nextent Informatika
Zrt.-től, a kiküldött hírlevél láblécében a „Leiratkozás a Hírlevélről” linkre kattintva
leiratkozhat a hírlevélről, ezenkívül erről szóló nyilatkozatát megteheti e-mailben az
info@nextent.hu vagy marketing@nextent.hu címen.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a
jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait
adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és
szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
11. Adatfeldolgozó megnevezése: Nextent Informatika Zrt.
12. Adatfeldolgozás megnevezése: A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer
(hardver és szoftver) üzemeltetését a Nextent Informatika Zrt. végzi.
13. Adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
14. Adatbiztonsági intézkedések: a személyes adatokat védett szervereken tároljuk.
15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: a www.nextent.hu fenntartja a
jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését
követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
17. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
A www.nextent.hu html kódja a Nextent Informatika Zrt.-től független, külső szerverről
érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a
honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A
webanalitikai szolgáltató a Nextent Informatika Zrt.. megbízásából személyes adatot nem,
csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a
webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. Info: www.google.com.
16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: személyes adataik
kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@nextent.hu címre kell eljuttatni,

amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését,
az Adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf.
19. Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
20. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az
info@nextent.hu e-mail-címen.
NEXTENT INFORMATIKA ZRT.

