www.mkb20percegeszseg.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 20percegeszseg.hu honlapot (továbbiakban: „Honlap”) annak tulajdonosa, az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci
utca 38, továbbiakban: „Adatkezelő”) és a Frank Digital Kft. (1072 Budapest, Klauzál utca 30, továbbiakban „Üzemeltető”) állította össze. A Honlap látogatójának az információs tartalmak (fizikai egészség, sport, mentális egészség és
étkezés témában közzétett cikkek, tájékoztatók és ezek keresése) ingyenes hozzáférésén túl lehetősége van hírlevél
küldési szolgáltatásra feliratkozni, melyhez személyes adatok megadása szükséges. Az adatok megadása önkéntes,
de a kért adatok szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a Honlap Üzemeltetője a hírlevél küldési szolgáltatáshoz kapcsolódó – akár hirdetéseket és reklámokat (DM) is magában foglaló - tartalmakat személyes kapcsolatfelvétel során
megküldhesse. A Honlap személyes adatokat nem tárol, a hírlevélre történő regisztráció során (ideértve a nyilvántartást, helyesbítést vagy törlést is) az Üzemeltető által bevont közreműködő (al-adatfeldolgozó) által működtetett
külső szolgáltatás kerül felhasználásra. A Honlap látogatói böngészési adatai statisztikai célból, anonim módon felhasználásra kerülhetnek.
1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A fent leírtak szerint a Honlap tematikájához kapcsolódó, rendszeres hírlevél küldése regisztrált felhasználók számára. A hírlevelek reklám- vagy közvetlen üzleti célú megkeresésnek (hírek, üzleti ajánlatok küldése, pénzügyi igények
felmérése, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése) minősülő tartalmat is hordozhatnak.
2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR). 6.cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
3. A KEZELT ADATOK KÖRE:
Keresztnév, valamint e-mail cím.
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A hírlevelek küldése céljából megadott személyes adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 3 évig kezeli.
5. AZ ADATKEZELÉS HELYE:
A Honlap személyes adatokat nem tárol, a regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető által bevont közreműködő által üzemeltetett regisztrációs szolgáltató dolgozza fel elektronikus alapon. Az adatok megőrzésének
helye a közreműködő által biztosított szervereken történik harmadik országnak minősülő helyen: Egyesült Államok.
Az adatok tárolása nem felhőalapú szolgáltatás keretében valósul meg.

6. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ:
Adatfeldolgozó:
Frank Digital Kft.
Székhelye: 1072 Budapest, Klauzál utca 30.
Elérhetősége: info@frankdigital.hu
Feladata: a www.mkb20percegeszseg.hu honlap üzemeltetése, tartalomszolgáltatás, hosting, regisztrációs feladatok koordinálása
Az adatfeldolgozó által igénybe vett közreműködő, mint al-adatfeldolgozó:
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (US)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA, 30308
Elérhetősége: legal@mailchimp.com
Feladata: regisztrációs feladatok felület biztosítása, nyilvántartás, módosítás, törlés, továbbítás
A GDPR 13. cik 19 bek. f) pontja szerint az adatátadás garanciája az adatfeldolgozó által az adatkezelő részére
tett jognyilatkozat az al-adatfeldolgozó tevékenysége GDPR előírásainak történő megfelelésére vonatkozóan, illetőleg az al-adatfeldolgozó saját jognyilatkozata a jogi megfelelésre vonatkozóan (bővebb információ:
https://mailchimp.com/legal/privacy/). Az al-adatfeldolgozó csatlakozott az un. EU–U.S. Privacy Shield Framework
egyezményhez, amely biztosítja az uniós adatvédelmi előírások megfelelőségét.
7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:
A részletes tájékoztatást ld. a www.mkb.hu honlapon az „Adatvédelmi Irányelvek”, illetőleg az „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt.
Amennyiben a továbbiakban nem kíván hírlevelet, reklámcélú üzeneteket kapni az MKB Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a telebankar@mkb.hu e-mail címen, vagy a munkanapokon 8 és 17
óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon. Hozzájárulását visszavonhatja postai úton is, az MKB
Bank Zrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címre elküldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan
tüntesse fel keresztnevét, e-mail címét és azt, hogy a közvetlen üzleti célú megkeresések tiltását kéri.

