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Hírlevél, DM tevékenység 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein megkeresse. 
 
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
 
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üzenetben lévő linkre kattintva. 
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 
Személyes adat 
 
Név, e-mail cím. 
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. 
Az adatkezelés célja 
 
Technikai művelet végrehajtása. 
Technikai művelet végrehajtása. 
 
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
 
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) 
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról stb. 
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban… 
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a 
fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 



törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához. 
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon 
tudja érintett kezdeményezni: 
 
Domino Kft. 
Tel.: +36 30 226 5386 
Székhely: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u.14. 
Levelezési cím, panaszkezelés:2800 Tatabánya, Deák Ferenc u.14  
E-mail: juditdobsa@dominoepker.hu  
Weboldal: www.forbild.hu 
Adószám: 11877426211 
Cégjegyzékszám: 11 09 007279 
 
MailChimp 
Attn. Privacy Officer 
privacy@mailchimp.com 
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 
 
 
Webflow, Inc 
contact@hello.webflow.com 
398 11th Street, 2nd floor, 
San Francisco, CA 94103 USA 
 
 
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. 
§ (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 
 
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott 
körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást 
vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a 
hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és 
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 
 
Tájékoztatjuk, hogy 
 
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. 
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az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek 
hírlevelet küldeni. 
 


