Adatkezelesi tajekoztato
Adatkezelés
A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a feliratkozó személyes adatait
illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
Regisztrációkor (nem azonos a vásárlással), mely egyenértékű a feliratkozással, kizárólag a
legszükségesebb adatokat kérjük el, a nevet és az email címet. Ezt az e-mail címet kizárólag az
adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk. A
feliratkozást követően a felhasználó a https://www.englishmasters.hu/ weboldal tagjává
(továbbiakban: „Tag”) válik.
Tagnak minősül minden személy, aki regisztrált a weboldalra, függetlenül attól, hogy vásárolt-e
szolgáltatást, vagy regisztrált-e ingyenes vagy fizetős szolgáltatásra.
Vásárlás esetén rögzítjük a vásárló nevét, lakcímét, e-mail címét és egyéb adatait, mely szükséges a
számla kiállításához és a Tag azonosításához. A vásárlást követően felhasználói fiókot hozunk számára
létre, mely az előbb említett adatokon felül tartalmazza a felhasználói nevét és a belépéshez szükséges
jelszót is. Ezután a vásárló a weboldal Tagjává válik.

Kezelt adatok köre
Kezelt adat a Tagok által megadott név és e-mail cím. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet
és a feliratkozás időpontját rögzíti, továbbá tárolja a felhasználó jelszavát, mely a weboldalra történő
belépéshez szükséges. A jelszó megváltoztatását bármikor kezdeményezheti a regisztrált Tag.
Vásárlás esetén rögzítjük a vásárló nevét, lakcímét, e-mail címét és egyéb adatait, mely szükséges a
számla kiállításához és a Tag azonosításához. A vásárláshoz (számlázáshoz) tartozó adatokat
megőrizzük akkor is, ha a vásárló a hírlevélről leiratkozott.

Adatkezelés célja
A regisztrációkor (feliratkozáskor) megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük, továbbá így
tudjuk biztosítani az ingyenes Alkotásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférést is.
A regisztráció (feliratkozás) önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan
kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor
megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.
A vásárláshoz (számlázáshoz) tartozó adatokat megőrizzük akkor is, ha a vásárló a hírlevélről
leiratkozott.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását
bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással
automatikusan visszavonhatja.

Regisztráció folyamata
Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát a honlapon található űrlapok
bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és
kifejezett elfogadását jelenti.
A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes. A nem létező
e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást
figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.
A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását
visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen
panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a
megadott elérhetőségein.
Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi
hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes
hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a
hírlevelek további kézbesítését.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló
rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek), valamint az adott Alkotással kapcsolatos
tájékoztató, a tanulást segítő e-mailekben - például, értesítés új lecke elérhetőségéről.

Az englishmasters.hu weboldalon kezdeményezett regisztráció jelen feliratkozási feltételek kifejezett
elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással
az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól elektronikus levelet fogadjon,
amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket,
véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az
üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is
tartalmazhatnak.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog.
Egyes adatok módosítását a felhasználó külön kérelem nélkül is elvégezheti a belépést követően az
„Adataim” menüpontban. Minden kiküldött hírlevélben található leiratkozás link, erre kattintva a
felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. Ezután
hírlevelet nem kap, a személyes adatait töröljük.
A tájékoztatást, helyesbítést, törlést az info@englishmasters.hu e-mail címen is kérelmezheti az
érintett; az adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog
Az info@englishmasters.hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Panasztétel az adatkezelőnél: info@englishmasters.hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett
írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt az www.englishmasters.hu weboldalon megadott adataival.
Az adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga
van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

A honlap adatkezelőjének megnevezése
Név: Sugar Net Bt.
Cím: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 6. II/15.
Képviseli: Czukor Barna
Bankszámlaszám: 14100103-28460749-01000001
Adószám: 24182342-1-14
Adatvédelmi szám: NAIH-59184/2012
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős: Czukor Barna
Kapcsolat: info@englishmasters.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

Cookie-k (sütik) kezelése
A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni
beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell
újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
www.englishmasters.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart,
a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A www.englishmasters.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének
és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg
a látogató nem törli őket.

Szerzői jogok
A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: alkotások)
szerzője (továbbiakban: Szerző) alapértelmezetten Czukor Barna. Amennyiben más az alkotás szerzője,
akkor az feltüntetésre kerül a weboldalon.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen
módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó
porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék
megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket tovább értékesíteni.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, tovább értékesítés vagy a termék alapján
létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való
közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen
módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali
hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
Az Alkotások teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll
(1999. évi LXXVI. tv. alapján). Az Alkotásokhoz tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.
Nem módosíthatóak, nem dolgozhatóak át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű),
illetve más művel nem kapcsolhatók össze.
Az Alkotások kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól
függetlenül tilos.
Az Alkotásokból idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével
lehet.
A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel
tartoznak.

Adatgyűjtés
A Sugar Net Bt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány
szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amely bizonyos
személyes adatok megadásával járhat. A Sugar Net Bt. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által
igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei
marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren
keresztül, illetve postai úton használja fel.

Jelen adatkezelési nyilatkozat 2021. június 1-től visszavonásig érvényes!

Sugar Net Bt.

