RezsiMentor – A Magyar Vállalkozások és Családok Védelmében

Hozzájáruló nyilatkozat adatok kezeléséhez
REZSIMENTOR

Alulírott érintett, ezen nyilatkozat aláírásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, adataim tárolásához,
kezeléséhez, a RezsiMentor Hungary Zrt. szerződött partnerei felé történő továbbításához, hírlevél küldéséhez
és egyéb marketing célú felhasználásához.

Adatkezelési hozzájárulás
munkatársa feldolgozza, a Rezsimentor Hungary Zrt. megismerje, letárolja elektronikus és/vagy papír alapon, tehát
kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó
szabályzat rendelkezéseit.

Adattovábbítási hozzájárulás
igényeim kiszolgálása érdekében, az adott területen szerződött Partnere felé ajánlat dolgozása,
és részemre történő bemutatása céljából továbbítsa.

Hírlevél hozzájárulás
hírlevél küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhatom, az elektronikus levelek alján,
vagy az info@rezsimentor.hu e-mail címre, vagy postai úton a Rezsimentor Hungary Zrt., 1146 Budapest, Dózsa György
út 23. küldött lemondási kérelem útján.

Marketing célú hozzájárulás
marketing célból kezelje, amely alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Rezsimentor Hungary Zrt. engem
telefonon
e-mail-ben megkeressen igénybe nem vett szolgáltatás kiajánlása céljából,
a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó
szabályzat rendelkezéseit.

Kijelentem,
hogy a Rezsimentor Hungary Zrt. által végzett egyes adatkezelések céljairól, időtartamáról, kezelt adatok köreiről, jogaimról
és jogorvoslati lehetőségeimről a Rezsimentor Hungary Zrt. munkatársa az adatkezelés(ek) megkezdése előtt részletesen
tájékoztatott szóban, továbbá a weboldalon elérhető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, Adatvédelmi Tájékoztató
segítségével.
hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az
„elfeledtetéshez való" jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga,
hatósághoz fordulás joga.

Tudomásul veszem,
hogy bármely hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal
élhetek:
a. postai úton: Rezsimentor Hungary Zrt., 1146 Budapest, Dózsa György út 23. 2/13.
b. e-mail-en keresztül: info@rezsimentor.hu
c. vagy jelezhetem telefonon a 30/312-1307 számon.
Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok.
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