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Adatkezelési tájékoztató
A KidsOasis Hírlevél feliratkozók számára

Kedves feliratkozó!
A KidsOasis hírlevelére történő feliratkozás során személyes adataidnak kezelésére van szükség. Az
adatok továbbítása biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül történik. Az adatkezelés során
maximálisan ügyelünk az adataid biztonságára.
Az adatkezelés célja
-

KidsOasis heti rendszerességű hírlevelének eljuttatása hozzád, melyben legfrissebb cikkeinket
és ajánlatainkat találod.
Marketing célú elektronikus levelek küldése.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a hírlevél és marketing célú megkeresésekhez önkéntes hozzájárulásoddal történik,
amely hozzájárulásod bármikor indoklás nélkül visszavonható.
Az adatkezelés időtartama
Aktív felhasználó esetén (nem iratkoztál le a hírlevélről, valamint technikai akadálya sincs a leveleink
fogadásának) adataid addig tároljuk, amíg azok törlését nem kéred, vagy leiratkozol a hírlevélről.
Leiratkozás: A hírlevélről történő leiratkozás nem egyezik meg az adatok törlésével. A leiratkozás
után levelet már nem küldünk, viszont az adataid átkerülnek egy „leiratkozott” adatbázisba.
A leiratkozottak adatbázisában szereplő adatokat minden hónap utolsó napján véglegesen töröljük.
Személyes adatok módosítása/törlése
Adataid módosítását vagy törlését kérheted email-ben az info@kidsoasis.hu email címen.
A leiratkozás után hírlevelet már nem küldünk, viszont az adataid átkerülnek egy „leiratkozott”
adatbázisba. Ez azt jelenti, hogy az adataidat zároljuk, tehát tovább már nem használhatjuk fel,
viszont annak biztosítása érdekében, hogy ne kapj tőlünk levelet, maximum 30 napig tároljuk.
A „leiratkozottak” adatbázisában szereplő adatokat minden hónap utolsó napján véglegesen töröljük.
A törlés után ismét lesz lehetőséged feliratkozni a levelezési listánkra. Amennyiben meggondolnád
magad, a fenti email címen kérheted a feliratkozásod helyreállítását.
Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Adataid törlését bármikor indoklás nélkül kérheted tőlünk.
Amennyiben ezt megteszed, 3 munkanapon belül eleget teszünk kérésednek. Adat törlés kérése
esetén nem kerülnek az adataid a „leiratkozott” listára, hanem végleges törlésre kerülnek.
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Adatkezelő
KIDSOASIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.
Cg 13-09-164987
adószám:24653853-2-13
NAIH adatkezelési szám: NAIH - 73988/2014
Kezelt adatok köre és célja
Személyes adat
Név
email cím

Miért van rá szükség?
A kommunikáció során megszólításra
használjuk.
A hírlevelet ide küldjük neked

Adatfeldolgozók:
MailerLite
Paupio 28 Vilnius
Lithuania

A MailerLite rendszerét használjuk a hírlevél kiküldésére. Csak a hírlevél kiküldéséhez szükséges
adataidat tároljuk itt: Név, email cím.

A teljes Adatkezelési Szabályzatunkat elolvashatod a https://kidsoasis.hu/adatvedelem/ oldalon.
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