Adatkezelési
Tájékoztató a
risenrgdrink.com
kapcsolattartói adatok kezelésére

weboldalon

megadott

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a risenrgdrink.com weboldalon a felhasználók
(regisztráló kapcsolattartók) által megadott kapcsolattartói adatok kezelésére
vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy risenrgdrink.com weboldalon történő
regisztrációhoz kapcsolódóan tájékoztassa az érintetteket/felhasználókat a
kapcsolattartási adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, így a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról.
1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: RISE Energy Magyarország Kft.
Székhely/Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12.a
E-mail: info@risenrgdrink.com
Web: www.risenrgdrink.com
Adószám: 26226400-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-191121
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Kosztiné Csicskár Mária ügyvezető
igazgató
Az adatkezelés során az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) adatai:
Név: WP Online Magyarország Kft.
Székhely:1094, Budapest, Balázs Béla utca 15-21 D204
Tel.: 06-30-326-4612
E-mail: office@wpo.hu
2. Adatkezelési cél és jogalap, a kezelt adatok köre
A kezelt adatok köre: Regisztráló kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely alapján jogszerű
az adatkezelés, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges (a továbbiakban: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
szerződéses jogalap).
Adatkezelés célja: a megrendelés teljesítéséhez, a távollévők közötti adásvételi
szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, továbbá a megrendelt termék kiszállítása
érdekében végzett adatkezelés.
Adatkezelés időtartama: létre nem jött szerződés, illetőleg az elállással érintett
szerződés adatait a Társaság addig kezelheti, amíg a szerződés meghiúsulásával
kapcsolatban igény érvényesíthető.
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A Társaság a távollevők között kötött adásvételi szerződésben érintett ügyfelek
adatait az adott jogviszony megszűnése után addig kezelheti, amíg a szerződéssel
kapcsolatosan igény érvényesíthető. Az adatkezelés időtartamának meghatározása
során tekintettel kell lenni az egyéb jogszabályokban (Számviteli tv.) meghatározott
adatmegőrzési kötelezettségre is.
A Társaság a jogszabályban előírt adatmegőrzési kötelezettség esetén az érintett
adatait az érintett kérésére sem törölheti. Az adatmegőrzési kötelezettség
fennállásának ideje alatt az adatok – egyéb jogalap hiányában – más célra nem
használhatók fel.
Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés
A risenrgdrink.com weboldalon regisztráló személyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
a közvetlen üzletszerzés, vagy hírlevél küldése céljából a megadott elérhetőségein
megkeresse. A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám.
Amennyiben valamely személy adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja
tiltani,
az
elektronikus
levél
alján
található
link
útján
vagy
az
adatkezeles@risenrgdrink.com email címen vonhatja vissza hozzájárulását.
Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységnek minősül minden olyan
közvetlen megkeresés módszerév elvégzett tájékoztató tevékenységeknek az
összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével,
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló gazdasági
reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.
Adatkezelés célja: az érintett hozzájárulásával kiküldött elektronikus levelek,
telefonos megkeresések közvetlen üzletszerzés, illetve tájékoztatás céljából.
Adatkezelés időtartama: amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonta, de
maximálisan 2 év.
3. Az érintett jogai és jogorvoslat
Az adatai kezeléséről az érintett a RISE Energy Magyarország Kft -től, mint
adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy
tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@risenrgdrink.com címre
küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek (tájékoztatáshoz való jog), továbbá
kérhetik a személyes adataikhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben
meghatározott információkhoz való hozzáférést (hozzáféréshez való jog).
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha
azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás kérés kiterjedhet az
érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják
meg felhasználó adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8
munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az
elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
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Személyes adatokban bekövetkezett változást, módosítást (helyesbítéshez való
jog), a személyes adatok törlése iránti igényét (törléshez való jog), vagy a
tárolás kivételével a személyes adatok kezelésének megtiltása iránti igényét levélben
kifejezett, írásos nyilatkozattal kérheti az érintett. A törlés időpontja a felhasználó
törlésre irányuló kérelme beérkezésétől számított 10 munkanap.
A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak
módosításával mondható le.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Jogérvényesítési lehetőségek
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő
munkatársai az adatkezeles@risenrgdrink.com e-mail címen megkereshetők.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos
adatvédelmi panaszát, kérelmét a Társaságnál nem sikerült megnyugtató módon
rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén
jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
4. Egyéb rendelkezések
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Egyedi Adatkezelési
Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Tájékoztató módosítását
követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró
ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a
megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő
beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
Egyéb, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem részletezett adatkezelési
feltételekről a RISE Energy Magyarország Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzata rendelkezik.
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