ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen adatvédelmi nyilatkozat az enHome Napkövet Ajánlói Programban való részvétellel
kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről rendelkezik.
Azáltal, hogy a Napkövet a Napkövet Ajánlói Program weboldalán nevét, teljes címét, e-mail
címét, telefonszámát, születési helyét és idejét, személyi igazolvány számát tartalmazó
regisztrációját a megadott módon elektronikusan elküldi:
-

-

elismeri, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az ÁSZF-ben foglalt előzetes
tájékoztatás birtokában történt;
feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ELMŰ Nyrt. a fent
részletezett adatokat a Napkövet program sikeres lebonyolítása céljából az
információszabadságról, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai az ELMŰ Nyrt. adatbázisába kerüljenek, és
azokat az ELMŰ Nyrt. - az adattulajdonos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig
- minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Napkövet program
működtetése céljából használhassa.

A Napkövet a regisztráció során az arra vonatkozó feltétel elfogadásával (négyzet
kipipálásával) hozzájárul ahhoz, hogy az ELMŰ Nyrt., ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest,
Váci út 72-74.), ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.). szerződéses
partnere a szerződés teljesítése céljából az adatokat kezelje.
Az a Napkövet, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló információval
megkeressék, adatai módosítását, illetve azok törlését a nyilvántartásból a
napkovet@enhome.hu címen kérheti a Napkövet Program működési ideje alatt. A Napkövet
az adatai törlését bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérheti a
napkovet@enhome.hu e-mail címen. Az adatok feldolgozását az ELMŰ megbízásából a Light
Media Bt. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. II/10.), Digitarget Kft. (1023 Budapest, Daru
u. 2/B.), adams creative Kft. (1149 Budapest, Róna u. 65. I/1.), Protocall 2009 Web- és
Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.), TeleMedia első Magyar Telemarketing
Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 17-19.), Photel Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Alkotmány u. 17.) végzi. A Napkövet tudomásul veszi,
hogy az Elmű a Napkövetek adatait a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli és nem dolgozza fel.
A Napkövetek a Napkövet Programba való regisztrációval a jelen szabályzatban foglalt
adatkezelési feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
A mindenkori érvényes adatkezelési szabályzat az ÁSZF része, amely a Napkövet program
ideje alatt a www.napkovet.enhome.hu oldalról érhető el.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségen kaphatnak az
érdeklődők: napkovet@enhome.hu

