
 

 

 

Adatkezelési tájékoztató a reklám-,marketing, lead gyűjtési tevékenységhez 

 

1. Az Adatkezelő adatai: 

Adatkezelő: 

név: Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

elérhetőség: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 127. 

Telefon: 061-880-7600 

Email: info@mprx.hu 

képviselője: Korsós Imre ügyvezető 

adatvédelmi tisztviselő neve: Káté Krisztina 

elérhetősége: 061880-7619, adatvedelem@mprx.hu 

 

2. Az adatkezelés célja 

A Menedzser Praxis Kft. (Szakkiadó)  üzleti érdeke, hogy az általa értékesített termékekkel és 

nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan vele üzleti kapcsolatban álló vállalati ügyfelekkel  és 

a még vele üzleti kapcsolatban nem álló potenciális ügyfelekkel a jövőbeni együttműködés 

előfizetés értékesítés, szerződéskötés céljából felvegye a kapcsolatot, illetve a sikeres 

kapcsolatfelvétel után e személyeknek tanácsadási és képzési szolgáltatásaira és szakkiadvány 

és digitális tudástár termékeire vonatkozó ajánlatot tegyen, a céljai elérése érdekében 

szükséges körben.  

A Szakkiadó időről időre új szakkiadványokkal, digitális jogi tudástárakkal, szakmai 

napokkal, képzésekkel és letölthető kiadványokkal jelenik meg a jogi és gazdasági 

információszolgáltatási piacon. Termékei, szolgáltatásai igénybevételéhez rendszeresen 

marketing akciók keretén belül lehetőséget nyújt az alábbiakra:  

- jogszabályváltozás vagy gyakorlati szakmai feladat elősegítését szolgáló elektronikus 

formátumú különszám díjmentes elérése,  

- szakmai eseményeken való részvételre térítésmentesen, 

- szakkiadványok, digitális jogi tudástárak demo hozzáférése, 

- hírlevél feliratkozás díjmentes szakmai információ eléréséhez. 
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A fenti a lehetőségekről a jogi és gazdasági területen tevékenykedő vállalkozások 

kapcsolattartóit, vállalatok vezetőit, mint leendő ügyfeleit tájékoztatni szeretné ilyen tárgyú 

közvetlen telefonos vagy emailes megkeresések útján úgynevezett lead- gyűjtő telefonos 

munkatársak segítségével. 

Amennyiben Ön, mint leendő ügyfél elfogadja díjmentes szakmai anyagunkat vagy részt vesz 

szakmai napunkon térítésmentesen Szakkiadónk termék menedzser munkatársai telefonon 

vagy email útján megkeresik további ajánlatadási, szerződéskötési céllal. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulása. 

4. A kezelt adatok köre 

- érintett neve 

- telefonszáma 

- email címe 

Adattovábbítás nem történik. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A megadott 

hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, visszavonhatja, kérheti adatainak, 

törlését, helyesbítését.  
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy illetéktelen személyek a kezelt személyes adatokhoz ne 

férhessenek hozzá. Az érintettnek bármikor lehetősége van törlési, vagy tiltakozási kérelmet benyújtani 

részünkre az adatkezeléssel kapcsolatban, melyet a GDPR-ban meghatározott szabályok 

figyelembevételével teljesítünk. 

 

6. Az érintett jogai 

6.1 Hozzáférési jog 

Ön, mint érintett visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a 

személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet. 

6.2. Helyesbítéshez való jog 

Kérésére Adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 



 

 

 

6.3. Törléshez való jog 

Kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen 

szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy 

kezelésük jogellenes.  

6.4. Elfeledéshez való jog 

Törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, 

aki esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.  

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy 

jogellenes az adatkezelés, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk 

a továbbiakban a megadott személyes adatokra. 

 6.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Önre vonatkozó, megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.  

6.7. Reagálás a kérelmekre 

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – 

tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha kérelmét nem teljesítjük, 

döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

6.8. Jogérvényesítés 

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók 

információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és 

határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági 

igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz 

megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. 

7. Jogorvoslat 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése 

érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti. 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § alapján a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 

22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második 

Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.  



 

 

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken megtekinthető: 

www.birosag.hu/torvenyszekek  

Hatályos: 2022.01.01.  

Menedzser Praxis Kft.  
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