
Helyi Kisközösségek Nonprofit Kft. 

 

A hírlevélküldés adatkezelésként történő megfogalmazása 

 

Az Érintett a www.kiskozossegek.hu weboldalon vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt, 

során, után, illetőleg egyéb más módon, a következőkben meghatározott adataival iratkozhat 

fel hírlevélre. 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról 

kedvezményeiről, eseményeiről, rendezvényeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért 

személyes adatainak megadásával a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozik. 

A kezelt adatok köre és célja: 

név azonosítás 

e-mail cím hírlevél kiküldése 

 

A hírlevél küldése kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulásával történik. 

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az 

érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról vagy megerősítést nem ad. Az Érintett a hírlevélről 

bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az 

info@kiskozossegek.hu címre küldött lemondási kérelem útján. 

Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben történő linkekre 

kattintások segítségével, anonim statisztikát vezethet. 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik. 

Az adatok forrása: közvetlenül az Érintettől. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

Az Érintett jogai: a Helyi Kisközösségek Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatban foglaltak. 

http://www.kiskozossegek.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulás 

 

Alulírott egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat, így nevemet és e-mail 

címemet a Helyi Kisközösségek Nonprofit Kft. (székhely: 8083 Csákvár, Tersztyánszky Ödön 

körút 26., adószám: 23460625-1-07, képviseli: Takács-Sánta András ügyvezető, e-mail cím: 

http://www.kiskozossegek.hu/adatvedelmi-nyilatkozat


Helyi Kisközösségek Nonprofit Kft. 

 

info@kiskozosegek.hu), mint adatkezelő hírlevél küldése céljából kezelje, hogy engem 

általánosan, vagy személyre szabottan tájékoztasson kiadványairól, képzéseiről, 

szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. 

Adataim kezelésével kapcsolatban tudomásul veszem a következőket: 

- az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizált módon történik, 

- az adatok forrása: közvetlenül az érintettől, 

- adatközlés: harmadik fél számára nem kerül.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy adataimat az adatkezelő a GDPR (EU 2016/679. sz. 

rendelete), valamint más hatályos jogszabályok alapján kezeli. 

Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a hírlevélről 

bármikor leiratkozhatok az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az      

info@kiskozossegek.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. 

 

Kelt: ..............................., 201… …… hó …. napján 

 

Érintett olvasható neve: ……………………………….….. 

Érintett aláírása: ………………………………………………. 
 

mailto:info@kiskozossegek.hu

