Adatvédelmi tájékoztató
A Cargo Közlekedési Kft. online adatkezelői tevékenységéről

1. Bevezetés
Jelen dokumentum a CARGO Közlekedési Kft. (továbbiakban: Kiadó) online adatgyűjtő és adatkezelő
tevékenységéről nyújt tájékozgatást annak érintettjei részére. Adatvédelmi szabályaink tervezésekor
szem előtt tartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) és az Európa Parlament 2016/679-es rendeletének ide vonatkozó
ajánlásait. Személyes adatok kezelése esetén kiemelt figyelmet fordítunk az érintettek szabadság és
személyiségjogainak tiszteletben tartására, valamint azok bizalmas és sértetlen tárolására.

2. Az adatkezelő adatai:
Név: CARGO Közlekedési Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
Telefon: +36-1-237-0243
Cégjegyzékszám: 01 09 974561
Adószám: 23707698-2-41
E-mail: info@kozlekedesvilag.hu
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett itt jelzett címeink bármelyikén kérheti például
adatai helyesbítését, törlését, hordozását, vagy igény szerint érdeklődhet a róla kezelt adatokról, azok
származásáról vagy a kezelés céljáról esetleges harmadik fél bevonásáról.

3. Az adatkezelés célja és jogos mivolta:
Az adatkezelésünk két fő jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása hírével és egyéb marketingjellegű
adatkezelés esetében, továbbá törvényi kötelezettség az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Online adatkezelésünk célja megfelelő tájékoztatásban részesíteni jelenlegi és leendő ügyfeleinket
munkánkról, lapjainkról és rendezvényinkről. Biztosítjuk azon fórumokat számukra, ahol felvehetik
velünk a kapcsolatot, feltehetik kérdéseiket és megoszthatják velünk véleményüket. Igény szerint
kérhetnek tőlünk további tájékoztatást hírével formában. Ez esetben az érintettek adatait önkéntes
hozzájárulásuk alapján kezeljük, melyet bármikor módosíthatnak vagy éppen visszavonhatnak. Bővebb
tájékoztatásért olvassa el a dokumentum „Adatkezelésben érintettek jogai” pontját.
Adatkezelésünk során törekszünk az adattakarékosság elvére, ezért csak azon személyes adatok
megadását kérjük látogatóinktól, amelyek szolgáltatásaink hiánytalan biztosításához feltétlenül
szükséges.

4. A kezelt adatok köre:
A Kiadó rendezvényeire történő jelentkezés során, illetve az általa terjesztett kiadványok
megvásárlásához, azokra való előfizetésre a következő személyes adatok megadása szükséges: név,
telefonszám, e-mail cím, lakcím.
A hírlevelek tekintetében a Kiadó felhasználóitól kizárólag nevet és e-mail címet kér, amik a
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükségesek.

5. Adatbiztonság
Gondoskodunk az adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonsági
szabályzatunkban foglalt a technikai és gyakorlati intézkedéseknek. Kialakítjuk a védett adatkezeléshez
szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatjuk, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a
bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, ezzel akadályozva meg az esetleges
jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső
adatszivárogtatást.

6. Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásos adatkezelés esetén az adott hozzájárulás megszűnéséig vagy visszavonásáig, valamint
az adatkezelés céljának elévüléséig tart. Az adatkezelés alanya visszavonhatja korábbi hozzájárulását az
online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, illetve az 1. pontban szereplő
elérhetőségek bármelyikén. A leiratkozás időpontjától az érintett nem kap további tájékoztatást. A
működéshez feltétlenül szükséges sütik érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik.
Szerződésben rögzített és további előfizetői adatokat az előfizetés megszüntetéséig tároljuk, ami alól
kivételt képeznek az ágazati jogszabályokban rögzített tárolási idők. Ez esetben eleget teszünk törvényi
kötelezettségünknek és az ott megadott korlátok szerint tároljuk.

7. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:
7.1 Hírlevél
A Kiadó a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel,
ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.
A Kiadó által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében:
• The Rocket Science Group, LLC - amely a www.mailchimp.com oldalon tárolja adatait.
Adatkezelési tájékoztatója elérhető:
• https://mailchimp.com/legal/privacy/

7.2 Közösségi média
A weboldalunk mellett a következő oldalakat vonjuk be adatfeldolgozóként tevékenységünkbe:
• Facebook - Facebook Inc.
Adatkezelési tájékoztatója elérhető:
• https://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook fiókunk közösségi kapcsolatfelvételre és tájékoztatásra használjuk. Ott fellépő
kommunikációnkat minimalizáljuk és az érintettekkel folytatott beszélgetéseinket az inaktivitást
követő 15 munkanapig tároljuk, majd törlésre kerülnek.

7.3 További adatgyűjtés – Cookie tájékoztató
A Kiadó a www.kozlekedesvilag.hu weboldalon ún. cookie-kat vagy sütiket használ a felhasználói
élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.
A sütikre vonatkozó beállításokat az alábbi linkeken lehet személyre szabni:
• Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
• Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955

Google Analytics cookie-k kezelése
Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics sütik Önre vonatkozó információkat gyűjtsenek,
telepítenie kell egy kiegészítőt, amről további információkat az alábbi linkeken találhat:
• https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

8. Adatkezelésben érintettek jogai:
Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a 2. pontban feltűntetett elérhetőségeink
bármelyikén.
Ezen felül tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak
helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen,
valamint kérheti azok átadását amennyiben ezt egyéb jogalap vagy törvényi hozzájárulás nem tiltja,
vagy kezelését nem teszi szükségessé.
Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, jogosult azokat
más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik
adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

9. Jogorvoslati lehetőség
Az érintettek jogaik megóvása érdekében panasszal a következő hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL :https://naih.hu

