MARIECLAIRE.HU – EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt a Felhasználási
Feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen
tájékoztatóban is irányadók.
I. REKLÁM ÉS EGYÉB MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉS
Kezelt adatok köre
vezetéknév, keresztnév, email cím
Adatkezelés célja
Adatkezelési Tájékoztató III.1.g
Adattörlés
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás
megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza az elektronikus levél alján található
link útján vagy a marieclaire@centralmediacsoport.hu e-mail címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt.
1872 Budapest postai címen.
Adatkezelési nyilvántartási szám
A nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van.
II. EGYÉB ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK
Hozzászólás
A Hozzászólás a Felhasználó Facebook nevével és beállítás szerinti képével jelenik meg és a Facebook
szabályai szerint törölhető.
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
marieclaire@centralmediacsoport.hu
A Central Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket
a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett
levelezések kivételével.
Adatbiztonság
A Central Médiacsoport Zrt. a székhelyén(1037 Budapest, Montevideo u. 9.) telepített, 24 órás őrzéssel és
biztonsági kamerával védett szerveren tárolja a Felhasználók személyes adatait.
Cookie
A Felhasználó számítógépét a rendszer egy ún. session cookie-val azonosítja. A session cookie ideiglenes
információs egység, amely törlésre kerül, amikor a Felhasználó bezárja a böngésző programot. A szavazás
során a rendszer cookie-val azonosítja a szavazatot leadó Felhasználó számítógépét, amely a következő
szavazás indulását követő első Weboldalra lépésnél törlésre kerül.
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Naplózott adatok
A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás ideje és a Felhasználó IP címe, valamint
a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések
megakadályozása, a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és törli a
Weboldal megtekintésétől számított 60 nap elteltével.
Külső webanalitikai és hirdetéskiszolgálók
Adatkezelési Tájékoztató X.D.2. (Adwords, Adsense, Analytics), X.D.3. (WebAUDIT, WebAUDIENCE),
X.D.4., X.D.5.
Tájékoztató érvényes
2014. szeptember 1-jétől.
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