
I. ADATKEZELŐ 

Az Ön Adatkezelője a Bridgestone Magyarország Marketing Szolgáltató Kft. (székhelye: 1138 
Budapest, Váci út 135-139. cégjegyzékszáma: 01-09-364125, adószáma: 10964301-2-41) 

II. ELÉRHETŐSÉGEK 

A személyes adatainak kezelése ügyében felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel: 

• e-mailben:  http://privacy.bridgestone.eu 
• postai úton: Bridgestone Magyarország Marketing Szolgáltató Kft (székhelye: 1138 Budapest, 

Váci út 135-139. cégjegyzékszáma: 01-09-364125, adószáma: 10964301-2-41) (a borítékra 
írja rá:”Személyes adatok”); 

• személyesen az Adatkezelő lengyel részlegének székhelyén.  

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA 

Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés célja hírlevelünk elérhetővé tétele, abban az esetben, ha 
arra feliratkozik, Szolgáltatáson kívüli direkt marketing tevékenység (azzal a feltétellel, hogy Ön 
hozzájárult kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldéséhez vagy telefonos 
kapcsolatfelvételhez külön jogszabályok alapján). Időnként kérhetjük, hogy konkrét célok érdekében 
járuljon hozzá személyes adatainak kezeléséhez.  

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés alapja: 

• az Adatkezelő jogszerű érdeke, különösen:  

- hírlevelek küldése, ha úgy dönt, hogy arra feliratkozik, 

- Szolgáltatáson kívüli direkt marketing tevékenység - azzal a feltétellel, hogy hozzájárult 
kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldéséhez vagy telefonos 
kapcsolatfelvételhez külön jogszabályok alapján, valamint ilyen külön hozzájárulás nélkül, 
hagyományos postai úton történő megkereséshez,  

- az Önnel szembeni követelések érvényesítése és az ilyen követelések elleni védelem, 

• elektronikus szolgáltatás nyújtása az oldalon található információk elérhetősége körében - ez 
esetben az adatkezelés jogalapját az elektronikus úton nyújtott szolgáltatási szerződés 
teljesítésének adatkezelési szükségessége képezi, 

• hozzájárulás - adott esetben 

V. AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÓI  

Az Adatkezelő gazdasági tevékenységének folytatása céljából az Ön személyes adatainak kezelésével 
megbízhatja saját szolgáltatóit, különös tekintettel az Adatkezelő részére IT-, könyvelési-adózási, 
szállítási, marketing, valamint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének folytatásához szükséges 
egyéb más szolgáltatásokat nyújtó alanyokat, továbbá az Adatkezelőt megillető követelések 
biztosításával és behajtásával foglalkozó alanyokat.  



VI. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Személyes adatainak tárolási ideje: 

• jogos érdek alapján az esetleges követelések végrehajtása érdekében - a Szolgáltatás igénybe 
vételére vonatkozó, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra kötött szerződéssel kapcsolatos 
követelések elévülési idejéig, 

• jogos érdek alapján, a megkötött szerződés teljesítése érdekében kereskedelmi 
kapcsolattartás céljából - ezen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának idejéig 

• jogos érdek alapján Szolgáltatáson kívüli direkt marketing tevékenység folytatása érdekében 
akkor, ha Ön hozzájárult kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldéséhez 
vagy külön jogszabályok alapján telefonos kapcsolatfelvételhez - addig, amíg Ön nem 
tiltakozik az adatkezelés ellen, de nem tovább, mint ameddig bármilyen 
gazdasági/üzleti/hűségkapcsolat fennáll Ön és az Adatkezelő között (főleg, amíg Ön az 
ügyfelünk vagy egyik promóciós programunk vagy internetes oldalunk résztvevője) 

• szerződésteljesítés céljából - megkötött szerződéssel vagy szolgáltatással - amelyben Ön 
félként szerepel - kapcsolatos követelések elévülésének idejéig 

• jogi kötelezettségnek való megfelelés esetén - a jogszabályokban meghatározott ideig 
• hozzájárulás alapján - a hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint ameddig bármilyen 

gazdasági/üzleti/hűségkapcsolat fennáll Ön és az Adatkezelő között (főleg, amíg Ön az 
ügyfelünk, forgalmazóink ügyfele vagy egyik promóciós programunk vagy internetes oldalunk 
résztvevője) 

 Ezenkívül az Adatkezelő tárolhatja az Ön adatait annak igazolására, hogy betartja a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó előírásokat (ún. elszámolhatóság).  

VII. AZ ÖN JOGAI 

Az adatainak kezelése kapcsán Önnek:  

joga van bármikor hozzáférni saját adataihoz 

  

bármikor megtudhatja, hogy az Adatkezelő milyen 
adatokat kezel és kérhet másolatot ezekről az 
adatokról 

  

joga van adatainak helyesbítéséhez 

  

ha észreveszi, hogy az adatai nem helyesek vagy 
pl. megváltozik a neve, telefonszáma, e-mail címe 

  



joga van saját adatainak töröltetéséhez 

  

• ha az Ön által megadott személyes 
adatokra már nincs szükség ahhoz a 
célhoz, amelyhez az Adatkezelő azokat 
összegyűjtötte; 

• ha visszavonja az adatkezelésre adott 
hozzájárulását, és ezen adatok 
kezelésének ez volt az egyedüli jogalapja; 

• ha Ön tiltakozik személyes adatainak 
kezelése ellen 

(pl. marketing célokra); 

• ha az Ön személyes adatainak kezelése 
nem jogszerűen történik; 

• ha az Ön adatainak törlése jogszabályon 
alapuló kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, 

  

  

  

joga van korlátozni saját adatainak kezelését 

  

• ha észreveszi, hogy adatai nem helyesek, 
kérheti a kezelés felfüggesztését arra az 
időre, amíg az Adatkezelő ellenőrzi azok 
helyességét; 

• ha az Ön személyes adatainak kezelése 
nem jogszerűen történik, de nem 
szeretné, hogy töröljék azokat; 

• ha az adatokra az Adatkezelőnek már 
nincs szüksége, de Önnek szüksége lehet a 
követelései érvényesítéséhez vagy a 
követelések elleni védelem céljából; 

• ha tiltakozik az adatkezelés ellen - arra az 
időre, amíg az Adatkezelő megállapítja, 
hogy az adatkezelés jogalapjának 
elsőbbsége van-e az Ön adatkezelés elleni 
tiltakozásának jogalapjával szemben. 

  

joga van saját adatainak hordozhatóságához 

  

saját adatait olvasható formátumban megkapni, 
és továbbítani azokat más, Ön által megnevezett 
alanynak (ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán 
vagy szerződésen alapul), hacsak ez nem 
befolyásolja negatívan mások jogait és 



szabadságát. 

  

joga van tiltakozni saját adatainak kezelése ellen 
(az Adatkezelő jogos érdekén alapuló 
adatkezelés esetén) 

  

ha Ön tiltakozik személyes adatainak az 
Adatkezelő általi, az Adatkezelő jogos érdekén 
alapuló adatkezelése ellen, az esetben az 
Adatkezelőnek jogában áll a tiltakozás 
elutasítására, ha részéről fontos adatkezelési alap 
áll fenn és az elsőbbséget élvez az Ön érdekével 
vagy jogaival szemben, vagy az Ön adatainak 
kezelése esetén meg kell állapítani, érvényesíteni 
kell, illetve teljesíteni kell a követeléseket) 

  

joga van visszavonni a hozzájárulást 

ha az Ön hozzájárulásával, konkrét célból kezeljük 
az Ön adatait, bármikor visszavonhatja a 
hozzájárulását; ez azonban nem befolyásolja a 
visszavonás előtti adatkezelés törvényességét. 

  

VIII. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS ÖNKÉNTESSÉGE 

A regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntes, azonban elengedhetetlen a hírlevélre való 
feliratkozáshoz. Az e-mail cím és/vagy telefonszám megadása elengedhetetlen a kereskedelmi 
információk kiválasztott kommunikációs csatornán történő megküldéséhez. Az Adatkezelő 
tájékoztatást nyújt a további adatok megadásának szükségességéről, ha arra a konkrét aktiválás 
szándéka kapcsán szükség van - jelentkezési lap esetén. 

Minden további konkrét célú adatkezelési vagy meghatározott csatornákon történő marketing-
megkeresési hozzájárulás önkéntes. Ezeket a hozzájárulásokat bármikor visszavonhatja, ha a fenti 
II. pontnak megfelelően felveszi velünk a kapcsolatot vagy - adott esetben - a marketingüzenet 
megfelelő linkjére kattint. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

IX. PANASZTÉTEL A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL 

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait jogszerűtlenül kezelik, panaszt tehet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (székhelye: HU-1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). 

X. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EGT-n KÍVÜLRE 

Az Ön adatai nem kerülnek harmadik országokba (vagyis az Európai Gazdasági Térségen kívüli 
államokba), sem nemzetközi szervezetekhez. 

XI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

Önnel szemben automatizált döntések nem születnek (vagyis nem tagadjuk meg áruinkhoz és 
szolgáltatásainkhoz való hozzáférést a telematikai rendszer automatikus döntése alapján).  



XII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A Szolgáltató oldalán megtalálhatja az Adatvédelmi Tájékoztatót, amely kiegészíti a jelen záradékban 
foglaltakat a Bridgestone által alkalmazott adatvédelmi szabályok terén, ugyanakkor ellentmondás 
esetén a jelen záradék rendelkezései a mérvadók.  

 

 


