Adatkezelési szabályzat:
Kinek adod meg az adataidat?

A megadott adatok a Sakkmatyi bt:
Székhely: 2519 Piliscsév, Temető u. 22.;
Adószám: 25014804-1-11
Cégjegyzékszám: 11-06-010956
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-139583/2018
e-mail: info@sakkovi.hu telefon: 20/544-7776 )
ügyfél-adatbázisába kerülnek.

Adataidhoz a cég tulajdonosai férnek hozzá:
Ádám Olga és Karkó Ernő

Az adataidat nem adjuk ki másnak. Sem más cégnek, hogy megkeressenek,
sem akkor, ha csupán magánügyben érdeklődik valaki nálunk.

Miért van szükségünk az adataidra?

Adataid megadására azért van szükség, hogy megrendeléseddel vagy
tanfolyam jelentkezéseddel kapcsolatos információkat, a megrendelt- és az
ajándék online anyagokat el tudjuk számorda küldeni, valamint a
befizetésedről a számlát ki tudjuk állítani.

Egészen addig tároljuk az adataidat, amíg az adásvétellel vagy
tanfolyammal kapcsolatos kapcsolattartás szükséges. Ezután töröljük
adataidat. Vagy adataid törlését emailen, telefonon vagy postai úton
korábban is kérheted.
Amennyiben hozzájárulsz, hogy számodra (marketing célú) gyereksakkal
kapcsolatos ajánlatokat is küldjünk, úgy felkerülsz hírlevél-listánkra.
Hírleveleinkről később egyetlen kattintással leiratkozhatsz. A leiratkozó linket
minden kiküldött hírlevelünk alján megtalálod. Ez esetben nem törlünk minden

tárolt adatot, csak beszüntetjük az adott hírlevél - vagy kérésed esetén
mindennemű hírlevél - küldését.
Nem találsz leiratkozási linket a személyesen neked fogalmazott levelek alján,
pl. ha egy rendeléssel kapcsolatban személyesen egyeztetünk, vagy épp a
számlát küldjük ki a számodra.

Fogunk neked reklám- és hírleveleket küldeni?

Amennyiben ehhez hozzájárultál, úgy Igen! Ezért kérjük el az e-mail címedet.
Ezek a reklám- és hírlevelek azonban sosem fognak akciós húsról szólni, sem
leértékelt márkás televízióról, és még lízingelhető autóról sem. Minden
alkalommal kisgyerekek sakkoktatásával lesz kapcsolatban! :)

Hogyan kezeljük adataidat?

Tároljuk őket egy online adatbázisban a listamester.hu tárhelyén, ami jelszóval
védett és rajtunk kívül más nem fér hozzá. Ezen az adatbázison keresztül
tudunk neked hírleveleket küldeni. Valamint ugyanezeket az információkat
saját számítógépünktön egy excel táblázatban tároljuk. Ha telefonon
keresztül vesszük fel veled a kapcsolatot, hogy egy megrendeléseddel
kapcsolatban egyeztetni tudjunk akkor kikeressük adataidat az adatbázisból,
és ha adtál meg telefonszámot, felhívunk.

Ha kéred adataid törlését e-mailen, telefonon vagy postai levélben, akkor az
adatokat mind a két helyről teljes egészében töröljük, mint ha ott sem lettél
volna.

Ha leiratkozol a hírlevélről, az adataid nem kerülnek automatikus törlésre, csak
a levélküldést állítjuk le.

Ha valaki érdeklődik az adataid iránt, személyesen Téged említve, vagy
csupán gyűjteményt kér tőlünk pl. kisgyerekes szülőkről, akkor jől megmondjuk
neki a véleményünket, és NEM adjuk meg sem a Te adataidat, sem másokét!
:)

Köszönjük bizalmadat!

