Fontosnak tartjuk a honlapunkon megadott adatok védelmét. A kapott adatokat a törvénynek
megfelelő módon kezeljük és azokat harmadik félnek nem adjuk át. Az alábbi jogi nyilatkozatot ennek
szellemében tesszük közzé.
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
1. Az adatkezelő neve:
Raygun Kft. (az eNjé termékek forgalmazója)
2. Az adatkezelő címe:
Székhelye: 1111 Budapest Kende u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-877713
Adószám: 1387399-2-43
3. Az adatkezelő elérhetősége:
Tel : 1-782-8240
Fax: 1-782-4041
Megbízott e-mail címe: hello@raygun.hu
4. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
5. A kezelt adatok köre:
A www.enje.hu honlapon regisztráló személyek önkéntes és határozott hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a rendszer rögzítse a honlapon megadott adataikat: név, e-mail cím, postacím és a szerveren
tárolt adatokat: dátum, időpont, IP cím; valamint minden további adatot, amit a regisztrált személy
önkényesen megad.
6. Az adatkezelés célja:
A www.enje.hu oldalon regisztrált felhasználóknak termék elküldése a megadott címre és
kapcsolatfelvétel az egyeztetéshez. Külön hozzájárulás megadása esetén direkt-marketing levelek
küldése.
7. A hozzájárulás mértéke:
A regisztráló személy csak ahhoz járul hozzá, hogy ebben a dokumentumban rögzített adatait az
adatkezelő a jelen weboldalon reklámozott termékek értesítésére, kampány-értesítésekre használja
fel. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a regisztráltak előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra.
8. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a regisztrációt követő 5 évig vagy addig kezeli, ameddig a regisztrált
személyek úgy nem nyilatkoznak, hogy kérik a regisztráció törlését a kapcsolattartó email címen.
Ekkor az adatkezelő eltávolítja az összes személyes adatot a szerveréről. A törlési igényt e-mailben a
enje@enje.hu címre, vagy postai úton, a 1111 Budapest, Kende u. 3. alá kell eljuttatni. Adatkezelő a
törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok
nem állíthatóak helyre.
Adatkezelő nem vállal felelősséget a regisztráltak téves adatszolgáltatásáért, elveszett
regisztrációkért, valamint technikai problémákért.

9. A helyesbítés, a tájékoztatás és a tiltakozás joga
A regisztráltak az adatkezelés időtartama alatt jogosultak bármely adatuk megtekintését,
megváltoztatását vagy végleges törlését kérni. Adatkezelő köteles a kampány során regisztrált
személyek által indítványozott - a saját személyes adatainak kezelésére vonatkozó – tájékoztatási,
módosítási és törlési kérelemnek haladéktalanul eleget tenni.
10. Jogérvényesítési lehetőségek:
A www.enje.hu oldalon regisztráltak jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény
valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila elnök, 1534 Budapest, Pf.:
834, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu).

