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Adatkezelési tájékoztató
Az értékesítési tevékenységre vonatkozóan
A Black Cell Szolgáltató Kft., mint adatkezelő ezúton teszi közzé az értékesítési tevékenység keretében
végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatását. Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő
weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.1. Az adatkezelés jogalapjaként az érintett természetes személy az Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adta személyes adatainak a 3.
pont szerinti cél(ok)ból történő kezeléséhez.

2. Az érintettek köre
2.1. Az adatkezelés érintettjei adatkezelő részére adatkezelő weboldalán, telefonos elérhetőségén
vagy elektronikus levélcímén a kapcsolattartásra szolgáló személyes adataikat megadó
természetes személyek, együttesen a továbbiakban: „érintettek”.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
3.1. A kezelt adatok köre
Kapcsolattartási személyes adatok
(név, e-mail cím, telefonszám,
cégnév)
Kapcsolattartási személyes adatok,
valamint
az
érintett
által
esetlegesen megadott további
személyes adatok
Név, e-mail cím

3.2. Az adatkezelés célja
Kapcsolatfelvétel,
kereskedelmi
ajánlat küldése (a DDP05 adatkezelési
tájékoztató rendelkezései szerint)
Kapcsolattartási adatok továbbítása a
partnerek felé a kereskedelmi
ajánlatok finomhangolása céljából
(DDP06 adatkezelési tájékoztató
rendelkezései szerint)
Hírlevél
küldése
(a
DDP04
adatkezelési
tájékoztató
rendelkezései szerint)

3.3. Az adatkezelés időtartama
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig,
az
adatkezelés
céljának megszűnéséig
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig,
az
adatkezelés
céljának megszűnéséig
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig,
az
adatkezelés
céljának megszűnéséig

4. Adatfeldolgozók igénybevétele
4.1. Adatkezelő az ügyfélkezelő rendszer üzemeltetéséhez adatfeldolgozót, a Magyarországon
bejegyzett MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékszám:
01-10-047449; elektronikus levélcím: help@minicrm.hu) szolgáltatásait veszi igénybe.
4.2. Adatkezelő az az ügyfélnyilvántartó CRM rendszer üzemeltetéséhez az Észtországban
bejegyzett Pipedrive OÜ (székhely: Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonia; cégjegyzékszám:
11958539, elketronikus levélcím: dpo@pipedrive.com) szolgáltatásait veszi igénybe.
4.3. Adatkezelő a kereskedelmi ajánlatok finomhangolása és deal regisztrációk céljából az alábbi
adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe.
4.3.1. Clico Hungary Kft. (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-0276058;
elektronikus levélcím: info@clico.hu)
4.3.2. Palo Alto Networks (székhely: 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA 95054; elektronikus
levélcím: info@paloaltonetworks.com)
4.3.3. IBM Magyarországi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.;
cégjegyzékszám:01-09-060028)
4.3.4. Sophos (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-988725;
info@sophos.com)

1

DDP06
4.3.5. HRP Europe Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 34.; cégjegyzékszám: 01-09663082; elektronikus levélcím: info@hrp.hu)
4.3.6. Arrow ECS Számítástechnikai Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E.
1.
em.;
cégjegyzékszám:
01-09-698831;
elektronikus
levélcím:
info.ecs.hu@arrow.com)
4.3.7. Acunetix Ltd. (székhely: 101 Finsbury Pavement, Moorgate, London, EC2A 1RS United
Kingdom; elektronikus levélcím: support@acunetix.com)
4.4. Amennyiben adatkezelő elektronikus levélben továbbítja adatfeldolgozója részére az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, érintett közvetlenül adatkezelőnél eljárva tudja érvényesíteni
a 6. pont szerinti jogait.
4.5. Amennyiben adatkezelő egy dedikált webes felületen keresztül továbbítja adatfeldolgozója
részére az érintettre vonatkozó személyes adatokat, érintett az adatfeldolgozónál eljárva tudja
érvényesíteni a 6. pont szerinti jogait.
4.6. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az
érintetteket.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás feltételei
5.1. Az adatok megismerésére kizárólag adatkezelővel és a 4. pont szerinti adatfeldolgozókkal
munkaviszonyban vagy egyéb munkajogviszonyban álló természetes személyek jogosultak.
5.2. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség.

6. Az érintetteket az adatkezelés kapcsán megillető jogok
6.1. Az internetes kapcsolatfelvétel adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás adatkezelő mindenkori
adatvédelmi felelősétől kérhető.
Név: Droppa Béla
Postacím: H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.
Telefon: +3616050302
E-mail: cara@blackcell.hu
6.2. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az 2011.
évi CXII. törvény 52. § alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
6.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
6.4. Az érintett a cara@blackcell.hu elektronikus levélcímen és postai úton ajánlott levélben az
adatkezelő postai címén kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen.
6.5. Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.
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Kelt: Budapest, 2018. év május hó 25. napján
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