Adatkezelési nyilatkozat – Hírlevél - Balaton Boat Show (hajókiállítás) vonatkozásában















A YACHT KLUB hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett
hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon)
történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére
a YACHT KLUB az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön.
A megadott személyes adatokat a YACHT KLUB más célból megadott adatoktól elkülönítetten
tárolja, és ezt kizárólag a YACHT KLUB arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói
ismerhetik meg.
A YACHT KLUB a hivatkozott személyes adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak
nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat
jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása a mindenkori Balaton Boat Show (hajókiállítás)
vonatkozásában az aktuális programokról, híreiről.
A YACHT KLUB általános gyakorlataként 5 évig kezel a hivatkozott személyes adatokat, illetve
ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, az a tárgybeli adatkezelés törlését kéri.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az
kiallitas@yacht.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Kenese Marina-Port Zrt., 8174
Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
A YACHT KLUB a hírlevél listát évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás
megadását követő öt év letelte előtt 30 nappal ismételt hozzájárulást kér. Annak az érintettnek
az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail
kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Társaság törli.
A YACHT KLUB azoktól a személyektől, akik egy éven belül nem nyitottak meg egyetlen
hírlevelet sem, újból hozzájárulást kér a hírlevél küldéséhez. Amennyiben az érintett nem adott
ismételt hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az érintett személyes adatait a hozzájárulást kérő
e-mail kézbesítését követő 30. (harmincadik) napon Tilalmi Listára kell átvezetni.

