
Hozzájárulás a személyes adatok 
kezeléséhez 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi 

rendelet) összhangban ezennel hozzájárulásomat adom: 

 
a NaniNails s.r.o vállalatnak, Statisztikai számjel: 293 91 920, székhely: Baška 278, 739 01 

Baška, a C szakasz 38419 betétszám alatt az Ostrava-i Járásbíróság kereskedelmi 

cégjegyzékében bejegyezve, e-mail info@naninails.hu tel. +36 1 848 0787 (a továbbiakban 

„Vállalat”), 

 
hogy a személyemre vonatkozó személyes adatokat, nevezetesen a nevem, vezetéknevem, 

e-mail-címem, telefonszámom és a leadott rendelésekre vonatkozó adataimat kezelje. 

 
Ezek a személyes adatok a megadott hozzájárulás jogalapján, a Vállalat reklámközleményei, 

áru és szolgáltatási ajánlatai küldése céljából kerülnek feldolgozásra, beleértve a feldolgozott 

személyes adatok értékelésén alapuló, személyre szabott közleményeket is. 

 
A Vállalat az elektronikus formában megadott személyes adatokat automatizált módon 

dolgozza fel. A Vállalat jogosult a megadott személyes adatokat harmadik félnek átadni, 

beleértve a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítását is. A címzettek 

kategóriája, akiknek a személyes adatokat továbbítják, azok az adatfeldolgozók, akiket a 

Társaság a fent meghatározott célok teljesítése érdekében igénybe vesz. 

 
Tudomásul veszem, hogy a megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom 

alapján az alábbi jogokkal rendelkezem: 

- a Társaság által rólam kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés joga, 

- a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, 

- a személyes adatok törléséhez való jog, 

- a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog, 

- a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, 

- a személyes adatok adathordozhatóságához való jog, 

 
Továbbá, tudomásul veszem, hogy: 

 
- bármikor visszavonhatom a megadott hozzájárulásomat, amit  a Vállalat fenti e-mail-

címére küldött elektronikus levél útján tehetek meg, 

- jogomban áll a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszt benyújtani joga a 

felügyeleti hatóságnál, nevezetesen a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál. 

 
A megadott személyes adatokat a Vállalat határozatlan ideig, a hozzájárulás visszavonásáig 

vagy a hozzájárulás céljának lejártáig kezeli. 

 
Kijelentem, hogy elolvastam a személyes adataim fentiek szerinti kezeléséről szóló 

tájékoztatást, és ezennel ezt a hozzájárulást az akaratom szabadon kifejezett, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, a megerősítését félreérthetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzem, hogy hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez. 
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