M02 - 2
Web regisztráció - adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogató!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a hírlevelünkre való feliratkozás során Ön által
megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokról.
1. Adakezelő
Az adatkezelő a Palladium Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1134 Budapest, Váci út 33., tel.: +36 1 451 7100 , e-mail: info@parkcenters.hu,
web:parkcenters.hu (továbbiakban a „Társaság”).
2. A kezelt adatok köre:




név
lakóhely - település
e-mail cím

A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Társaság jelen
tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
3. Az adatkezelés célja
A Társság tulajdonában álló Park Center bevásárlóközpont szolgáltatásainak vásárlókkal
való megismertetése, kereskedelmi hatékonyság, forgalom illetve vásárlói elégedettség
növelése, a Park Center bevásárlóközpontot népszerűsítő rendezvények, akciók,
szolgáltatások megismertetése hírlevél küldésével.
4. Az adatkezelés jogalapja a webes regisztráció kitöltésével a résztvevő önkéntes
hozzájárulása.
5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.
6. Adatfeldolgozók, hozzáférése jogosultak köre
A nyereményjátékkal kapcsolatosan megadott személyes adatokhoz a Cushman & Wakefield
Hungary Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052
Budapest, Deák Ferenc utca 15.), valamint a Mediator Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.
telefonszám: +36 20 991 5050), mint adatfeldolgozó rendelkezik hozzáféréssel.
A megadott személyes adatokat a Társaság másnak nem továbbítja.
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Az adatokhoz kizárólag a Társaság és az adatfeldolgozó feljogosított munkavállalója
rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.
7. Adatbiztonság
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait az adatfeldolgozó megfelelő tűzfalvédelemmel
ellátott eszközein jelszóval védetten tároljuk.
8. Az érintettek jogai
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását,
törlését.
Az elektronikus hírleveleket, a Társaság az info@parkcenters.hu e-mail címről küldi ki.
Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak
megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra,
amennyiben meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, megadott
email címe vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie. A Társaság a kérelem
benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget
tesz a kérésnek.
9. Jogorvoslat
A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye
(tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Web regisztráció - adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogató!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a hírlevelünkre való feliratkozás során Ön által
megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokról.
1. Adakezelő
Az adatkezelő a Piccadilly Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1134 Budapest, Váci út 33., tel.: +36 1 451 7100 , e-mail: info@parkcenters.hu,
web:parkcenters.hu (továbbiakban a „Társaság”).
2. A kezelt adatok köre:




név
lakóhely - település
e-mail cím

A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Társaság jelen
tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
3. Az adatkezelés célja
A Társság tulajdonában álló Park Center bevásárlóközpont szolgáltatásainak vásárlókkal
való megismertetése, kereskedelmi hatékonyság, forgalom illetve vásárlói elégedettség
növelése, a Park Center bevásárlóközpontot népszerűsítő rendezvények, akciók,
szolgáltatások megismertetése hírlevél küldésével.
4. Az adatkezelés jogalapja a webes regisztráció kitöltésével a résztvevő önkéntes
hozzájárulása.
5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.
6. Adatfeldolgozók, hozzáférése jogosultak köre
A nyereményjátékkal kapcsolatosan megadott személyes adatokhoz a Cushman & Wakefield
Hungary Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052
Budapest, Deák Ferenc utca 15.), valamint a Mediator Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.
telefonszám: +36 20 991 5050), mint adatfeldolgozó rendelkezik hozzáféréssel.
A megadott személyes adatokat a Társaság másnak nem továbbítja.

Az adatokhoz kizárólag a Társaság és az adatfeldolgozó feljogosított munkavállalója
rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.
7. Adatbiztonság
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait az adatfeldolgozó megfelelő tűzfalvédelemmel
ellátott eszközein jelszóval védetten tároljuk.
8. Az érintettek jogai
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását,
törlését.
Az elektronikus hírleveleket, a Társaság az info@parkcenters.hu e-mail címről küldi ki.
Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak
megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra,
amennyiben meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, megadott
email címe vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie. A Társaság a kérelem
benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget
tesz a kérésnek.
9. Jogorvoslat
A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye
(tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

