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A Társaság weboldalain elhelyezendő szövegszerű javaslatok ajánlásként tekintendők, azokat a weboldal
egyedisége, a tárhelyszolgáltató működése, illetve a weboldalt kezelő személy által kialakított gyakorlatnak
megfelelően célszerű alkalmazni.

Adatkezelési tájékoztató
A weboldalon az „Ajánlatkérés” menüpontban jól láthatóan, az egyéb szövegrésztől elkülönülten javaslom
megjeleníteni a következőket:
„Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam az abban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, egyúttal
hozzájárulok az adataim kezeléséhez.”
A szöveg előtt egy üresen hagyott jelölőnégyzetet kell beépíteni, amelyet a felhasználónak odakattintással
ki kell pipálnia. Amennyiben a látogató kitöltötte az adott űrlapot, és a jelölőnégyzet kipipálása nélkül
küldené el az üzenetet, egy felugró ablakban meg kell jeleníteni a következőt:
„Küldés előtt el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót!”
Amennyiben a látogató nem jelöli be az elfogadó négyzetet, az adott oldalon megadott adatait az oldal
elhagyásakor a rendszernek törölnie kell úgy, hogy ha bármikor visszalép az oldalra, üres űrlap nyíljon meg.
Az elfogadást követően a kitöltött adatokat az aktuálisan használt adatbázisba automatikusan el kell
menteni a programnak a későbbi visszakereshetőség, illetve az érintett jogainak érvényesítése érdekében
(adatbetekintés, adatkorlátozás, adathordozhatóság stb.)
A „Kapcsolat” menüben, a vállalkozás adatainál, az e-mail cím mellett/alatt javaslom elhelyezni a következő
szöveget:
„Kérjük, hogy a nekünk címzett e-mail elküldése előtt figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót,
mert az e-mail elküldésével Ön elfogadja annak tartalmát, ezáltal hozzájárul az adatai kezeléséhez!”
Erre amiatt van szükség, mert ha valaki nem az Ajánlatkérő űrlapot választja, hanem e-mailt szeretne írni,
akkor nincs más eszközünk arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megadjuk úgy, hogy
egyúttal beszerezzük az érintett hozzájárulását is. E nélkül pedig már a kapott e-mailben olvasható e-mail
címét is jogosulatlanul kezelnénk.
Az „Adatkezelési tájékoztatót” szövegrészhez minden ablakban hivatkozást kell beállítani, amelyre kattintva
megjelenik a Társaság Adatkezelési tájékoztatója.
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Hírlevél feliratkozás, leiratkozás
A www.citadellatopevent.hu weboldalon megjelenítendő szöveget hírlevél
következőképpen javaslom feltüntetni, amelyet célszerű elkülönülten elhelyezni:

küldés

esetén

a

Hírlevél feliratkozás
Hírlevelünkön keresztül rendszeresen informálódhat aktuális ajánlatainkról, újdonságainkról és
eseményeinkről. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy megadja a kért adatokat, majd a „Feliratkozás”
gombra kattint, hogy a jövőben megkaphassa személyes ajánlatainkat. Hírlevél szolgáltatásunkról a
„Leiratkozás” gombra kattintva bármikor leiratkozhat.
A szövegrész alatt űrlapmezőt kell beépíteni, amelynek része kell hogy legyen az adatvédelmi tájékoztató
elfogadása, az előzőekben leírtak szerint, továbbá létre kell hozni a leiratkozási modult.

Információs sáv
A weboldal felépítésétől függően elhelyezett információs sávban (kapcsolati adatok, cégadatok, bármely
egyéb kiegészítő információ) célszerű elhelyezni az „Adatvédelem” feliratú szöveges gombot, amelyre
kattintva megjelenik az Adatkezelési Tájékoztató.
A weboldalon kialakított menürendszertől függően a gomb bárhol elhelyezhető, azonban azt a főoldalon,
egy kattintással elérhetően lehet megjeleníteni.

© Clear Solutions Bt. - www.clear-s.hu

