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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Hozzájárulok, hogy a PAYupp Kft. (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. ép. 817; cégjegyzékszám: 0509-031878), mint adatkezelő, a személyes adataimat azon cél érdekében kezelje, hogy részemre (a
megadott e-mail címemre) az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokat, valamint a
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb anyagokat (ideértve a marketing célú megkereséseket
is) megküldje.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az e-mailek alján elhelyezett
leiratkozási linken, az adatkezeles@payupp.hu, adatkezeles@payupp.eu e-mail címeken keresztül vagy
postai úton, a 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. ép. 817 címre küldött levél útján. A hozzájárulás
visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A fenti adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
A személyes adatok megőrzési ideje: a hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb az adatkezelővel létesített
legutolsó kapcsolattól / aktivitástól számított 1 év.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg, amelyek gyakorlására
az adatkezeles@payupp.hu, adatkezeles@payupp.eu e-mail címen keresztül van lehetőség:
Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes
adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön
rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük),
valamint hiányos adatait kiegészítjük.
Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén
töröljük személyes adatait:
-

A törléshez való jog
-

már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból,
amelyből azt gyűjtöttük;
Ön visszavonta a hozzájárulását;
jogellenesen kezeltük adatait;
jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
Az adatkezelés korlátozásához való
jog

-

vitatja az adatok pontosságát;
az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az
adatokat töröljük;
nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli
azokat.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk)
egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.
Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön
bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más
adatkezelőnek továbbítani.
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A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás visszavonására az alábbi lehetőségek valamelyikén
keresztül kerülhet sor:
-

E-mail: adatkezeles@payupp.hu,

adatkezeles@payupp.eu
Postai úton a következő címre küldött levélben:
3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. ép. 817
Az egyes hírlevelek alján található linken keresztül.

Ön jogosult arra, hogy (az egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül)
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy
gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a
jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság
elérhetőségei:
Panasz benyújtása

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu

Hatályos 2022. március 28. napjától
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