Adatvédelmi nyilatkozat
Bevezetés:
Névjegy: olyan személy, aki kapcsolatba léphet szolgáltatásainkkal. Más
szóval, bármelyik tagja a Névjegyek Listának, vagy hogy egy adott tag
információt adott nekünk. Például ha bármelyik Tagunk, e-mail
marketingkampányának előfizetője vagy akkor te Névjegynek vagy tekinthető.
Névjegy lista: egy olyan névjegyekből álló lista, amelyeket a tagok
feltölthetnek vagy kezelhetnek a platformunkon és az összes kapcsolódó
információval (például e-mail címekkel) kapcsolatban.
Tag: bármely olyan személy vagy jogalany, aki regisztrált nálunk a
Szolgáltatások használatához.
Személyes adatok: olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve
azonosítja vagy felhasználhatja egy Tagot, egy Névjegyet vagy egy Látogatót. A
Személyes adatok példái közé tartoznak többek között az kereszt és
vezetéknév, a születési dátum, az e-mail cím, a nem, a foglalkozás vagy más
demográfiai adatok.
Honlap (ok): bármely olyan weboldal (ak), melyeket tulajdonolunk és
működtetünk (például www.ezmailer.hu ) vagy bármilyen weboldalt, interaktív
funkciókat, alkalmazásokat, kütyüket, blogokat, közösségi hálózatokat, online,
mobil vagy vezeték nélküli ajánlatokat, amelyek linket mutatnak az adatvédelmi
irányelvekhez.
Látogató: bármely olyan személy, aki bármely weboldalunkat meglátogatja.
Ezmailer.hu szolgáltatások, lehetővé teszik tagjaink számára, hogy többek között küldjenek
és kezelhessenek e-mail kampányokat, és hirdetéseket is szolgáltassanak. Más kapcsolódó
szolgáltatásokat is biztosítunk, például valós idejű adatelemzést.
A " ti " és a " te " jelentése a kontextus függvényében, egy Tag, egy Névjegy vagy egy
Látogató.

1.Adatvédelem a tagok számára
Ez a szakasz az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokra vonatkozik, amelyek
valamely tagból vagy potenciális tagból érkeznek a Szolgáltatások nyújtásán keresztül.

1.1 Információ Gyűjtés
Az általunk összegyűjtött személyes adatok a következő kategóriákba sorolhatók:
Az Ön által megadott információk : A Szolgáltatásainkkal való kapcsolattartás során személyes
adatokat adhat Önről és a címzettekről. A Személyes adatok gyakran, de nem kizárólagosan, a
szolgáltatás igénybevételéhez kötelező regisztrációkor és használatakor valamint amikor kapcsolatba

lép az ügyfélszolgálatunkkal. Ha esetleg beintegrálja a szolgáltatásunkat a weboldalára adatai ekkor
hozzánk kerülnek.
A gyűjtés előtt tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy a személyes adatok gyűjtése kötelező vagy önkéntes
alapon történik, valamint az esetleges következményekről, ha nem kívánja megadni adatait. Azáltal,
hogy megadja nekünk ezeket az információkat, Ön elfogadja, hogy ezeket az adatokat összegyűjtjük,
felhasználjuk és közzétesszük a felhasználási feltételekben és az adatvédelmi irányelvben leírtak
szerint.
Regisztrációs adatok : Amikor regisztrálsz egy fiókot, felkérést kap arra, hogy adjon meg bizonyos
alapvető információkat, például nevét, e-mail címét, felhasználónevét, jelszavát, cégnevét,
foglalkozását, helyét és telefonszámát.
Számlázási és kommunikációs információk : Ha megvásárolja szolgáltatásainkat, akkor fizetési és
számlázási adatokat is megadhat, például számlázási címét. Az Ezmailer.hu nyilvántartást vezet a
számlázási tranzakcióiról és vásárlásairól, valamint a kommunikációról és a válaszokról.
Információk feldolgozása az Ön nevében : ahhoz, hogy e-mail kampányt küldjön vagy fiókja
bizonyos funkcióit használhassa, fel kell töltenie egy olyan levelezési listát, amely információt tartalmaz
a névjegyekről, például nevükről és e-mail címükről. Ezt az információt felhasználjuk és feldolgozzuk,
hogy a szolgáltatást nyújtsuk önnek.
Automatikusan összegyűjtött információk (Cookie): A Szolgáltatások használatakor
automatikusan gyűjtünk bizonyos adatokat az eszközről és a Szolgáltatások használatáról. Cookie-kat
és egyéb nyomkövetési technológiákat használunk, hogy összegyűjtsük ezeket az információkat.
Eszközinformációk : Információkat gyűjtünk az eszközről, amelyeket a Szolgáltatások eléréséhez
használunk, például az Ön IP-címét, az operációs rendszert, a böngésző azonosítóját és a rendszerrel
és kapcsolattal kapcsolatos egyéb információkat.
Naplóadatok : tárhelyszolgáltatónk webszervere naplófájlokat tárol, amelyek rögzítik az adatokat
minden egyes eszköz elérésekor és ezek a naplófájlok tartalmazzák az egyes hozzáférések
természetét, beleértve a származó IP-címeket is. Hozzáférhetünk a meta adatokhoz és egyéb olyan
adatokhoz is, amelyek a szolgáltatásainkba feltöltött fájlokhoz kapcsolódnak.
Termékhasználati adatok : Önről szolgáltatási adatokat gyűjtünk, amikor Ön a Szolgáltatásainkat
használja, gyűjtjük a böngészési tevékenységeket, a lekérések dátumait és időpontját is (például, hogy
milyen szolgáltatási részeket használnak). Szintén információkat gyűjtünk a Szolgáltatások
teljesítményéről, beleértve az e-maileket és egyéb, a Szolgáltatásokon keresztül küldött értesítések
továbbíthatóságával kapcsolatos mutatókat. Ez az információ lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk
a Szolgáltatásunk tartalmát és működését, valamint elősegítsük a Szolgáltatások fejlesztését és
elemzését.
Egyéb forrásokból gyűjtött információk : Időről időre információkat szerezhetünk Önről vagy a
kapcsolattartókról harmadik féltől származó forrásokról, például nyilvános adatbázisokról, közösségi
média platformokról, harmadik féltől származó adatszolgáltatókról és közös
marketingpartnereinkről. Teszünk lépéseket annak biztosítására, hogy az ilyen harmadik felek jogi
vagy szerződéses módon engedélyezhessék az ilyen jellegű információkat.
A más forrásokból kapott információk példái közé tartoznak a demográfiai információk (például az
életkor és a nem), az eszközinformációk (például IP-címek), a hely (például a város és a megye) és az
online viselkedési adatok (például a szociális médiaoldalak, oldalnézeti információk, keresési
eredmények és linkek). Ezt az információt önmagában vagy más, a gyűjtött adatokkal (beleértve a
személyes adatokat is) együtt használjuk, hogy növeljük azon képességünket, hogy releváns
marketinget és tartalmat biztosítsunk Önnek, és fejlesszünk és relevánsabb termékeket,
szolgáltatásokat és szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.
Mobilalkalmazásaink használatából származó információk : Mobilalkalmazásaink során bizonyos
eszközöket és használati információkat gyűjthetünk az ezen adatvédelmi irányelvek más pontjaiban
leírtak mellett.A mobilalkalmazásaink és szolgáltatásaink letöltése és használata közben nem kérünk,
nem férünk hozzá, illetve nem követjük nyomon bármely helyalapú információt mobileszközéről.

1.2

Személyes adatok felhasználása

A Szolgáltatásokon vagy más forrásokon keresztül gyűjtött személyes adatokat számos okból
felhasználhatjuk, a felsorolt bekezdések alapján:
Számlázás és pénzbeszedés:
Ez magában foglalja az e-maileket, számlákat, díjbekérőket, szabálytalanságra felhívást, valamint
figyelmeztetést, ha helytelen adatokat észlelünk. Harmadik feleket használunk a biztonságos
hitelkártya-tranzakciók feldolgozásához, és ezek a harmadik felek számlázási adatokat gyűjtenek a
megrendelések és a hitelkártyás fizetések feldolgozásához.
A Felhasználási feltételek és az alkalmazandó jogszabályok betartásának érvényre juttatása,
valamint a tagok és harmadik felek jogainak és biztonságának védelme, valamint a saját
védelmünkkel kapcsolatos információk:
Például néha megnézzük tagjaink e-mail kampányainak tartalmát, hogy megbizonyosodjanak arról,
hogy megfelelnek a Felhasználási feltételeinknek. A folyamat javítása érdekében olyan szoftverekkel
rendelkezünk, amelyek segítenek olyan e-mail kampányok megtalálásában, amelyek sérthetik a
Felhasználási feltételeket. Munkatársaink vagy független vállalkozóik megtekinthetik az adott e-mail
kampányokat. Ez előnyös mindazoknak, akik megfelelnek az Általános Szerződési Feltételeknek, mivel
csökkennek a kiszolgálókon keresztül küldött levélszemét mennyisége, és segít a magas szállíthatóság
fenntartásában. Az e-mailek kizárólag nem bizalmas információ közvetítésre hivatottak. Kérjük, ne
használja az Ezmailer.hu-t bizalmas információ küldésére.
A jogi követelmények betartása: A bírósági végzések teljesítésekor, érvényes felderítési kérések,
érvényes felmondásokkor és más hiteles jogi mechanizmusok esetén a törvény szerint járunk el.
Információk nyújtása a tagoknak és a tanácsadóknak: Beleértve az ügyvédeket és könyvelőket,
hogy segítsen nekünk törvényi, számviteli vagy biztonsági követelményeknek való megfelelésben.
A Szolgáltatások nyújtása, bővítése, támogatása és javítása. Ez például magában foglalhatja az
Ön vagy a kapcsolattartók információinak harmadik felekkel való megosztását annak érdekében, hogy
szolgáltatásainkat nyújtsuk és támogassuk, illetve hogy a Szolgáltatások bizonyos funkcióit elérhetővé
tegyük.
Amikor megosztjuk a személyes adatokat harmadik felekkel, lépéseket teszünk az Ön adatainak
védelme érdekében azzal, hogy felszólítjuk ezeket a harmadik feleket, hogy kössenek szerződést
velünk, amely megköveteli számukra, hogy az általuk átadott személyes adatokat olyan módon
használja, amely megfelel ennek az adatvédelmi irányelvnek és az alkalmazandó adatvédelmi
törvényeket.
Javaslatok felajánlása a számodra:
Ez magában foglalja az olyan funkciók hozzáadását, amelyek összehasonlítják a Tagok e-mail
kampányait, adatokat használnak arra, hogy olyan más kiadókat javasoljanak, akiket a névjegyei
érdekelhetnek, vagy olyan adatokat, amelyek olyan termékekre vagy szolgáltatásokra utalnak,
amelyek érdeklődnek Öntől, vagy amelyek relevánsak lehetnek az Ön vagy a névjegyei számára. A
javaslatok egy részét az alábbiakban ismertetett adatelemzési projektjeink segítségével generáljuk.
Adatelemzés projektjeinkhez:
Adatfeldolgozási projektjeink az Ezmailer-fiókok adatait, többek között a Névjegyek személyes adatait
használják a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében. Olyan információkat használunk, mint a
küldő szokásaid és a névjegyeid adatai és vásárlási előzményeid, így tagjaink számára tájékozottabb
előrejelzéseket, döntéseket és termékeket tudunk készíteni. Az Ezmailer fiókok adatait használjuk a
tagok számára a termékajánlat, a közönségszegmentálás és a demográfiai jellemzők előrejelzésének
engedélyezéséhez. Adatkezelőként fogunk eljárni az adatelemzési projektjeink adatainak
feldolgozásához, legitim üzleti érdekeinken alapulva, hogy termékeink és szolgáltatásaink javítása és
fejlesztése a tagok számára. Mint mindig, a Személyes adatok titkosságát komolyan vesszük, és
továbbra is megfelelő védőntézkedéseket fogunk végrehajtani e személyes adatok védelmére a
visszaélések vagy az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.
Kombinált információk: Kombinálhatunk Személyes Adatokat olyan egyéb információkkal, amelyeket
gyűjtünk vagy szerezünk Önről (például a harmadik féltől származó partnereinkről származó

információkat), hogy Ön kifejezetten Önt szolgálja, például olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyet
preferenciáinak vagy korlátozásainak megfelelően szállít vagy célzási célokat az adatvédelmi
irányelvvel összhangban. Ha a Személyes Információt más módon egyesítjük, úgy kezeljük és
alkalmazzuk a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatban szereplő összes biztosítékot.

1.3 Cookie-k és nyomkövető technológiák
Mi és partnereink különféle technológiákat használhatnak az információ gyűjtésére és tárolására,
amikor szolgáltatásainkat használjuk. Ez magában foglalhatja a cookie-k és hasonló nyomkövetési
technológiák használatát, például a képpontokat és a webes követést. Például webes követést
használunk az Ön nevében küldött e-mailekben. Ezek a webes jelzők nyomon követik bizonyos
viselkedést, például azt, hogy a Szolgáltatásokon keresztül küldött e-maileket kézbesítették és
nyitották-e meg, valamint hogy az e-mailben lévő hivatkozásokat kattintották-e meg. Azt is lehetővé
teszik számunkra, hogy olyan információkat gyűjtsünk össze, mint például a címzett IP-címe,
böngészője, e-mail kliens típusa és egyéb hasonló adatok. Ezt az információt felhasználjuk az e-mail
kampányok teljesítményének mérésére, elemzési információk nyújtására és szolgáltatásaink
hatékonyságának növelésére.

1.4 Tagok terjesztési listái
A terjesztési lista többféleképpen is létrehozható, például egy CSV használatával vagy közvetlenül
hozzáadva. A terjesztési listáid egy biztonságos Ezmailer kiszolgálón tárolódnak. Semmilyen
körülmények között nem adjuk el a terjesztési listáidat. Ha valaki az Ön terjesztési listáján panaszkodik
vagy kapcsolatba lép velünk, akkor kapcsolatba léphetünk vele. Bármikor exportálhatja (letöltheti)
elosztási listáit a Ezmailer.hu adatbázisából.
Ha az Ön elosztási listájával kapcsolatos visszaélésszerű vagy jogellenes magatartást észlelünk,
megoszthatjuk az elosztási listáját vagy annak részeit az érintett internetszolgáltatókkal vagy
spamszem-ellenes szervezetekkel az alkalmazandó jog által megengedett vagy előírt mértékben.

1.5 Egyéb adatvédelmi Jogok
A személyes adatokhoz való hozzáférés, javítás, frissítés vagy törlés kérése:
Ezmailer.hu ésszerű lépéseket tesz annak biztosítására, hogy az összegyűjtött adatok megbízhatóak
legyenek a rendeltetésszerű használatukhoz, pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Az Ezmailer
platformon keresztül kezelheti a névjegyei adatait, tud válaszolni a névjegyek által kapott
információkhoz való hozzáférésre, javításra, frissítésre vagy törlésre vonatkozó kérelmekre.
Ezenkívül az EGT-ben tartózkodó magánszemélyek kifogást emelhetnek személyes
információik feldolgozásáért , kérhetik személyes adataik feldolgozásának korlátozását vagy személyes
adataik hordozhatóságát . Ezeket a jogokat gyakorolhatja azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk a
support@ezmailer.hu megadott elérhetőség segítségével.
Hasonlóképpen, ha a személyes adatok összegyűjtése vagy feldolgozása hozzájárulás alapján történik,
az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A beleegyezés visszavonása nem érinti a
visszavonást megelőzően végzett feldolgozás jogszerűségét, és nem befolyásolja a beleegyezésen
kívüli más jogalappal rendelkező feldolgozást. Ha ezeket a kéréseket megkapja, akkor az Ezmailer
platformon szegmentálhatja adatait annak biztosítása érdekében, hogy csak azokat a névjegyeket
forgalmazza, akik beleeggyezésüket adták reklám anyag fogadására . Jogában áll panaszt tenni
az adatvédelmi hatóságnak ha úgy véli hogy helytelenül kezeljük vagy dolgozzuk fel személyes
adatait.
Minden olyan kérelemre válaszolunk, ahol az egyén az adatvédelmi joggal összhangban kíván élni az
adatvédelmi jogaival. Megkérhetjük Önt, hogy bizonyítsa személyazonosságát, a hatékony
problémamegoldás érdekében. Ha az egyik névjegyétől kérést kapunk, vagy közvetlenül átirányítjuk,
önhöz, vagy ha szükséges, válaszolhatunk közvetlenül a kérésükre.

2. Adatvédelme a névjegyeknek
Ez a szakasz az általunk feldolgozott információkra vonatkozik, amiket a tagok szolgáltatnak
névjegyzékeikről. Szolgáltatásainkat tagjainknak terveztük. Ennek eredményeképpen a személyes
adatokról, amelyeket a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk és dolgozunk fel a névjegyekről, tagjaink
nevében adatfeldolgozóként gyűjtjük. Ezmailer.hu nem vállal felelősséget tagjaink adatvédelmi vagy
biztonsági gyakorlatáért, amely eltérhet az ezen adatvédelmi irányelvben leírtaktól. Kérjük, ellenőrizze
az egyes tagokat a rendelkezésükre álló irányelvekkel kapcsolatban.

2.1 Információ Gyűjtés
Információkat kapunk a tagoktól érkező kapcsolattartókról:
A Felhasználó személyes adatokat adhat Önről a Szolgáltatásokon keresztül. Ha például egy Tag feltölt
egy levelezőlistát, vagy integrálja a szolgáltatásunkat egy másik webhelyre vagy szolgáltatásra,vagy ha
feliratkozol egy Tag listájára az Ezmailer feliratkozási űrlapon, megadhat nekünk bizonyos
kapcsolattartási adatokat vagy más személyes adatokat, például nevét, e-mail címét, címét vagy
telefonszámát. Lehetősége van arra, hogy frissítse ezen információk egy részét, ha úgy dönt, hogy
frissíti vagy kezeli preferenciáit ezt megteheti egy olyan e-mailben, amelyet egy tagtól kapott.
Automatikusan összegyűjtött információk :
Amikor kapcsolatba lépsz egy olyan e-mail kampánnyal, amelyet egy tagtól kaptál, gyűjthetünk
adatokat eszközödről és az e-mail folytatott interakcióról. Cookie-kat és egyéb nyomkövetési
technológiákat használunk, hogy összegyűjtsük ezeket az információkat.
Eszközinformációk :
Információkat gyűjtünk az eszközről és az alkalmazásokról, amelyek segítségével a Szolgáltatásain
keresztül küldött e-maileket érhetjük el, például az IP-címedet, az operációs rendszert, a böngésző
azonosítóját és a rendszerre és a kapcsolatra vonatkozó egyéb információkat.
Termékhasználati adatok :
A szolgáltatáson keresztül küldött e-mailek használatával összegyűjtjük a használati adatokat, amelyek
magukban foglalhatják az e-maileket és a böngészési tevékenységeket (például az oldalak
megtekintését) tartalmazó dátumokat és időpontokat. Szintén információkat gyűjtünk a Szolgáltatások
teljesítményéről, beleértve az e-mailek kézbesíthetőségével kapcsolatos mutatókat és egyéb olyan
elektronikus kommunikációkat, amelyeket tagjaink a Szolgáltatásokon keresztül továbbítanak. Ez az
információ lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Szolgáltatások tartalmát és működését, valamint
elősegítsük a Szolgáltatások fejlesztését és elemzését.

2.2

A személyes adatok felhasználása

A Felhasználási feltételek és az alkalmazandó jogszabályok betartásának érvényre
juttatása. Ez magában foglalhat olyan eszközök és algoritmusok kifejlesztését, amelyek segítenek
megakadályozni a jogsértéseket.
Tagjaink és harmadik felek jogainak és biztonságának védelme, valamint a miénk.
A jogi követelmények teljesítése, beleértve a bírósági végzések teljesítését, érvényes felderítési
kéréseket, érvényes felmondásokat és más megfelelő jogi mechanizmusokat.
Információk nyújtása a képviselőknek és a tanácsadóknak , beleértve az ügyvédeket és
könyvelőket, hogy segítsen nekünk törvényi, számviteli vagy biztonsági követelményeknek való
megfelelésben.
Bíróság, választott bírósági eljárás vagy hasonló jogi eljárás kezdeményezése és védelme.
A hatóságok törvényes kérelmeinek megválaszolása , beleértve a nemzetbiztonsági vagy
bűnüldözési követelmények teljesítését.

Adatelemzési projektjeinkhez. Adatelemzési projektjeink az Ezmailer.hu adatait, a személyes
adatokat is beleértve, a Szolgáltatások nyújtására és fejlesztésére használják. Olyan információkat
használunk, mint például a vásárlási előzmények, amelyeket a tagok biztosítanak számunkra, így
tudatosabb előrejelzéseket, döntéseket és termékeket tudunk készíteni tagjaink számára. Például aaz
Ezmailer.hu adatait használjuk a tagok számára a termékajánlat, a közönségszegmentálás és a
demográfiai jellemzők előrejelzésének engedélyezéséhez
Egyéb célok. Más törvényes üzleti célok elérésére, valamint egyéb törvényes célokra.

2.3 Cookie és nyomonkövető technológiák.
Mi és partnereink különféle technológiákat használhatnak az információ gyűjtésére és tárolására,
amikor szolgáltatásainkat használjuk. Ez magában foglalhatja a cookie-k és hasonló nyomkövetési
technológiák használatát, például a képpontokat és a webes beaconokat. Például webes beaconokat
használunk az Ön nevében küldött e-mailekben. Ezek a webes jelzők nyomon követik bizonyos
viselkedést, például azt, hogy a Szolgáltatásokon keresztül küldött e-maileket kézbesítették és
nyitották-e meg, valamint hogy az e-mailben lévő hivatkozásokat kattintották-e meg. Azt is lehetővé
teszik számunkra, hogy olyan információkat gyűjtsünk össze, mint például a címzett IP-címe,
böngészője, e-mail kliens típusa és egyéb hasonló adatok. Ezt az információt felhasználjuk az e-mail
kampányok teljesítményének mérésére, elemzési információk nyújtására és szolgáltatásaink
hatékonyságának növelésére. A jelentések is elérhetők számunkra, amikor e-mailt küldünk Önnek, így
összegyűjthetjük és áttekinthetjük ezeket az információkat.

2.4 Feldolgozás jogalapjai
Az Ön adatkezelőjével kapcsolatos személyes adatokat a jelen szakaszban leírtak szerint dolgozzuk fel,
amennyiben az ilyen feldolgozás jogszerű érdekünkben áll, és az adatvédelmi érdekek, illetve az
alapvető jogok nem írják felül. Jogos érdekeink jellemzően: technológiaink, termékeink és
szolgáltatásaink fejlesztése, fenntartása, biztosítása és fejlesztése; a szolgáltatások és weboldalunk
biztonságának biztosítása; marketing tevékenységünkre.

2.5

Egyéb adatvédelmi jogok

Ahhoz, hogy hozzáférj, javítsd, frissítsd, vagy töröld a személyes adatait.
Ezmailer.hu megtesz minden ésszerű lépést annak biztosítására, hogy az általunk összegyűjtött adatok
megbízhatóak legyenek a tervezett felhasználás érdekében, pontosak, teljesek és naprakészek
legyenek. Bármikor kapcsolatba léphet velünk személyes adataival, javításával, frissítésével vagy
törlésével, illetve az adatok megváltoztatásával, e-mailben a support@ezmailer.hu-n.
A kérelmet az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megvizsgáljuk. Továbbá, ha Ön az EGTbelföldi illetőségű személy, Ön kifogást emelhet személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban,
Bármikor kérheti, hogy korlátozzuk személyi adatainak feldolgozását vagy kérheti hordozását
személyes adatainak. Ezeket a jogokat gyakorolhatja e-mailben a support@ezmailer.hu címre.
Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatósághoz a személyes adatok gyűjtéséről és
használatával kapcsolatban. További információért forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz.
A személyes adatokról, amelyeket a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk és dolgozunk fel a
névjegyzékről, a tagok nevében adatfeldolgozóként járunk el. Ilyen esetekben, ha Ön egy feliratkozó,
és olyan adatvédelmi jogokat kíván gyakorolni, amelyek az Ön számára az alkalmazandó jog szerint
elérhetőek, vagy kérdései vagy aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy az Ezmailer.hu hogyan
kezeli személyes adatait feldolgozónként az egyes tagok nevében, vegye fel a kapcsolatot az érintett
taggal, amely a Ezmailer szolgáltatást használja, és olvassa el a saját adatvédelmi irányelveit.
Ha Ön többé nem szeretne kapcsolatba lépni valamelyik tagunkon keresztül szolgáltatásainkkal, kérjük,
törölje le közvetlenül a tag hírlevelét, vagy közvetlenül lépjen kapcsolatba a taggal az adatok
frissítéséhez vagy törléséhez. Ha közvetlenül kapcsolatba lép velünk, akkor eltávolíthatjuk vagy
frissíthetjük adatait ésszerű határidőn belül, miután értesítést küldünk a kérésükre a Tagnak. Minden
olyan kérelemre válaszolunk, akik az adatvédelmi törvényekkel összhangban kívánnak élni az
adatvédelmi jogokkal. Megkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát, hogy segítsen lerövidíteni
az eljárás időtartalmát.

3.3 Az Ön Döntése és leiratkozás
Azok a tagok és látogatók, akik marketing e-mailünket választották, bármikor visszavonhatják
marketing e-mailjeinket, ha a marketing üzenetek alján található "leiratkozás" linkre kattintunk.
Emellett az összes leiratkozási kérelmet e-mailben is elküldhetik.
Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos kommunikáció (például a szolgáltatási üzenetek, a számla
értesítései, számlázási információk) tranzakciónak és tranzakciókezelésnek minősülnek, és a
tagok nem léphetnek ki ezekről az üzenetekről, hacsak nem törli a fiókot.

3.4 Biztonság
Megfelelő és ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a személyes adatok
védelmére a veszteség, a visszaélés, a jogosulatlan hozzáférés, a közzététel, a módosítás és a
megsemmisülés ellen, figyelembe véve a feldolgozással és a személyes adatok természetével
kapcsolatos kockázatokat. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok biztonságával
kapcsolatban, forduljon hozzánk a support@ezmailer.hu címen.
Az Ezmailer fiókokhoz felhasználónévre és jelszóra van szükség a bejelentkezéshez. A tagoknak
meg kell őrizniük felhasználónevüket és jelszavukat, és soha ne tegyék közzé harmadik
félnek. Mivel egy tagnak Ezmailer fiókjában lévő információk olyan érzékenyek, a fiók jelszavai
titkosítva vannak, ami azt jelenti, hogy nem láthatjuk a tag jelszavát. Az elfelejtett jelszavakat
sem tudjuk újra elküldeni. A Tagoknak csak útmutatást adunk az új jelszó generálásához.

