ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban "Tájékoztató") az Ön személyes adatai (továbbiakban
"Személyes Adatok") kezelésére terjed ki az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR")
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info
törvény”) hatálya alatt.
A jelen dokumentum a www.cslplasma.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) vagy azzal összefüggésben a
személyes adatok kezelésére vonatkozásában tájékoztatja a Weboldal látogatóját.
1.

Adatkezelők

Az Ön személyes adatainak kezelője a CSL Plasma Kft. ("CSL PLASMA" vagy "plazmacentrum", 1037 Budapest,
Montevideo utca 7. 2. em., E-mail: iroda@cslplasma.com; Telefonszám: +36 1 244 8217, adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége: privacy@cslbehring.com ).
2.

Az adatkezelés célja és jogalapja, kezelt adatok és hozzáférő személyek köre

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama és az adatokhoz hozzáférő személyek
köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

1. Online
foglalás

Az Ön hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1) bek a)
pontja alapján.

Az Ön azonosítása és az
Önnel való kapcsolattartás
céljából:
a) név
b) e-mail cím
c)
telefonszám

időpont

Az
Weboldalon
található Booked4.us
online
foglalási
naptáron
keresztül
történő
időpont
foglalás.

2. Kapcsolatfelvétel
A
Weboldalon
található
kapcsolatfelvételi
űrlap
kitöltésével
kapcsolatfelvétel
kezdeményezése és a
megadott
elérhetőségeken
a
kapcsolat felvétele a
megkeresővel.

3. ADOM! program:
megrendelő adatlap
Az ADOM program
keretében igényelhető
ajándék
megrendeléséhez

Az Ön hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1) bek a)
pontja alapján

Az Ön hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1) bek a)
pontja alapján

Az
adatok
megadása
önkéntes. Ha nem adja meg
az adatokat, úgy nem
leszünk
képesek
az
adatkezelés
céljának
teljesítésére és Ön nem tud
időpontot foglalni a CSL
Plasmához.
Az
Önnel
való
kapcsolattartás céljából:
a) név
b) e-mail cím
c) üzenet
Az
adatok
megadása
önkéntes. Ha nem adja meg
az adatokat, úgy nem
leszünk
képesek
az
adatkezelés
céljának
teljesítésére és nem tudjuk
Önnel
felvenni
a
kapcsolatot.
Az Ön alábbi adatai
a) név
b) e-mail cím
c)
ADOM!
azonosító
d) Centrum város
e) Facebook
profilon
nyilvánosan
elérhető adatok
Az
adatok
megadása
önkéntes. Ha az adatokat
nem adja meg, úgy nem
leszünk
képesek
megrendelni az Ön által kért
nyereményt.
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Meddig kezelik az
adatokat
Az
Ön
személyes
adatait az Adatkezelő
legfeljebb
az
időpontfoglalást
követő 6 hétig őrzik
meg.

Adatokhoz hozzáférő
személyek köre
Az
Ön
Személyes
Adataihoz kizárólag a
plazmacentrum
időpontfoglalással
foglalkozó munkatársai
és a Marketing Store
Kft.-nek az időpont
foglaló
rendszer
adminisztrátori
feladatait
ellátó
munkatársai férhetnek
hozzá.

Az
Ön
személyes
adatait addig őrizzük
meg,
amíg
a
kapcsolatot
Önnel
felvesszük,
de
legkésőbb 60 nap után
töröljük.

Az
Ön
Személyes
Adataihoz kizárólag a
plazmacentrum
promócióval foglalkozó
munkatársai
és
a
Marketing Store Kft.-nek
a
kapcsolatfelvételi
űrlappal
kapcsolatos
feladatokat
ellátó
munkatársai férhetnek
hozzá.

Az
Ön
Személyes
Adatai addig őrizzük
meg,
amíg
a
megrendelés le nem
bonyolódik,
illetve
ameddig át nem vette
nyereményét,
de
legkésőbb 180 nap
után töröljük.

Az
Ön
Személyes
Adataihoz kizárólag a
plazmacentrum
promócióval foglalkozó
munkatársai
és
a
Marketing Store ADOM!
programmal foglalkozó
munkatársai
férnek
hozzá.

3.

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A CSL Plasma mint adatkezelő és a Marketing Store mint adatfeldolgozó azon munkatársai jogosultak hozzáférni
a Weboldallal kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, akiknek ez a feladatuk ellátásához szükséges.
Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

- A CSL Plasma megbízásából adatfeldolgozóként a Weboldal informatikai üzemeltetését és a Weboldallal
valamint az ADOM! programmal kapcsolatos marketing feladatokat teljeskörűen a Marketing Store Kft
("Marketing Store", 6722 Szeged, Gogol u. 9. I/2. Adószám: 14933295-2-06; Cégjegyzékszám: 06 -09- 014562; email cím: info@marketingstore.hu ) végzi, melynek saját adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon
hozzáférhető: http://www.marketingstore.hu/media/download/marketing-store-adatkezelesi-tajekoztato.pdf
- A Weboldal tárhelyét a CSL Behring (1020 First Avenue, King of Prussia, PA 19406, United States of America)
biztosítja,
melynek
saját
adatkezelési
tájékoztatója
a
következő
oldalon
hozzáférhető:
https://www.cslbehring.com/privacy-policy
- A Booked4.us időpont foglaló szoftvert üzemeltetését a booked4.us Kft (cím: 2600 Vác, Zichy Hippolyt utca 12.,
cégjegyzékszám: 13-09-198371, adószám: HU26668901-2-13, e-mail cím: info@booked4.us), melynek saját
adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon hozzáférhető: https://landing.booked4.us/adatvedelem/

4.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt Személyes Adatoknak a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.
5.

Mely jogok illetik meg Önt?

Az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:
(i) Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy
Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy
Személyes Adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira,
a kezelt Személyes Adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve
amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső Személyes Adatairól. Amennyiben további másolatokat kér,
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
(ii) Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan Személyes
Adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos Személyes Adatok
kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó Személyes
Adatok törlését.
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a Személyes Adatai kezelésének
korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból
kezelhetjük.
(v) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre
bocsátott Személyes Adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezen Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályoznánk.
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(vi) Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a Személyes
Adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne
kezeljük az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön
gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból, kivéve, ha az
adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

(vii) Panaszjog, jogorvoslat: Panasza esetén továbbá Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti
hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett
megsértésének helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság előtt (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +361-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
6.

Kapcsolat:

6.1. Az Önt megillető jogokat elsősorban (5. pont (i) - (vi)) úgy gyakorolhatja, hogy Ön közvetlenül kapcsolatba
lép az adatkezelő CSL Plasma Kft.-vel annak elérhetőségei útján:
CSL Plasma Kft., címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em.
E-mail: iroda@cslplasma.com
Telefonszám: +36 1 244 8217,

Ezzel kapcsolatosan az adatkezelő kérheti Önt, hogy Ön a jogai gyakorlását megelőzően azonosítsa magát.
A CSL Plasma Kft adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akinek az elérhetősége: privacy@cslbehring.com
Budapest, 2022. szeptember 19.
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