
Hírlevél feliratkozás adatvédelmi tájékoztatója 
 

A Mátyás Fakereskedő Kft., mint a www.matyasfa.hu című internetes honlap kizárólagos tulajdonosa 
és üzemeltetője lehetőséget nyújt az elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, azzal a céllal, hogy 
e-mailben tájékozódhassanak a cég által nyújtott szolgáltatásokról és az ehhez kapcsolódó friss 
hírekről.  

 

Szolgáltató cég neve: Mátyás Fakereskedő Kft 

Székhelye: 7052 Kölesd, Hajnal u. 70. 

Postacíme: 7150 Bonyhád, Pf., 29 

Cégjegyzékszám: 17-09-005741 

E-mail cím: info@matyasfa.hu 

 

Amennyiben Ön feliratkozik a Hírlevélre, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mátyás Fakereskedő.Kft. 
a személyes adatait kapcsolattartás, információ-és ajánlatküldés céljából kezelje.  A Hírlevélre történő 
feliratkozás a honlapon található „Feliratkozás Hírlevélre” linkre kattintva lehetséges, jelen tájékoztató 
megismerése után, a nevének és az e-mail címének megadásával, valamint a jelölő négyzet 
kitöltésével.  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  Az adatkezelő a  Mátyás Fakereskedő Kft. Az 
érintettek a Hírlevélre feliratkozó személyek. A kezelt adatok köre a feliratkozó neve és e-mail címe. 
A kezelt adatokat a Hírlevél küldés szolgáltatásban közreműködő, technikai és személyzeti feladatokat 
végző személyek ismerhetik meg. A Mátyás Fakerskedő Kft, mint adatkezelő az Európai Parlament és 
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ( továbbiakban: GDPR) rendelkezései alapján nyilvántartást vezet a 
Hírlevélre feliratkozók adatairól. Az adatkezelő a fenti adatkezelési céllal esetleges követeléseknek a 
vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja, 
illetve a feliratkozó adattörlési kérelméig. A Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok 
vonatkozásában az adatkezelő adattovábbítást nem végez. 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései előírják, hogy 
a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lenni, továbbá a 
jogszabályok alapján a feliratkozók tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik 
az adatok helyesbítését, módosítását, valamint törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

A Hírlevélről leiratkozás az adatainak az adatkezelő adatbázisából történő törlését jelenti. Amennyiben 
nem szeretne több Hírlevelet kapni a Mátyás Fakereskedő Kft.-től e-mailben írja meg a 
ferenczitamas@matyasfa.hu e-mail címre és töröljük adatait az adatbázisunkból. 

Az adatkezelő megfelelő informatikai háttérrel gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a 
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatai védelmét. Az adatokat 
védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  

http://www.matyasfa.hu/

