ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Mobile Trend Kft. és a Mobile Online Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a BORG internetes felület
(www.borgmobil.hu, a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetői ezúton teszik közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó
szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Weboldal letöltésével és használatának megkezdésével a Weboldalt felkereső és használó felhasználók (a továbbiakban:
„Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit,
ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
1. A kezelt adatok köre
1.1. a Weboldal letöltése során
A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal hozzáférjen a Felhasználó által
önkéntesen megadott következő adatokhoz annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni:




e-mail cím;
telefonszám;
telefonálási szokások adatai.

1.2. a Weboldal használata során a Weboldal által gyűjtött adatok
A Weboldal megfelelő mezőinek kitöltésével, illetve a Felhasználó 1.1. pontban maghatározott adatainak rögzítését
követően, amennyiben a Felhasználó megadja a fenti adatait, a Weboldal ellenőrzi a Felhasználó telefon-használati
szokásait a Felhasználó által megadott paramétereknek megfelelően.
A megadott adatok elemzését követően a Weboldal ezen adatokat nem tárolja, csak az elemzés alapján létrejött összesített
adatokat, amelyek nem minősülnek személyes adatnak.
1.3. „Érdekel” gombra kattintva az Adatkezelő részére továbbított adatok





e-mail cím;
telefonszám;
a Weboldal által felajánlott és a Felhasználó által kiválasztott előfizetési csomag/termék.
az 1.2 pontban meghatározott telefon használati szokások kivonatát

Adatkezelő kijelenti, hogy a Weboldal használata során a fentieken kívül semmilyen más személyes adatot nem gyűjt,
vizsgál és tárol, így különösen a Weboldal nem elemzi az egyes hívások, SMS-ek tartalmát, nem fér hozzá a telefonon tárolt
egyéb személyes adatokhoz és a Felhasználó internetes böngészési előzményeihez.
A Weboldal használata során adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.
2. Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldal használata során elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja
fel az adatokat:






Az adatkezelés célja a Weboldal által elérhető szolgáltatás nyújtásának biztosítása, így a Felhasználó által
megadott, 1.2. pontban meghatározott adatok elemzése.
A Weboldal használatát követően a Felhasználó az elemzés eredményéről, illetve az általa kiválasztott
szolgáltatásról/termékről elektronikus levél útján is tájékoztatást kaphat.
A Weboldal lefuttatását követően a Felhasználó az általa használt telefonszám megerősítésével hozzájárulhat
ahhoz, hogy az Adatkezelő a 1.3. pontban meghatározott adatok ismeretében a Weboldal által felajánlott és a
Felhasználó által kiválasztott szolgáltatás/termék vonatkozásában a Felhasználót egyszeri alkalommal
megkeresse.
A Weboldal letöltésével és használatával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a hozzá, illetve az
általa üzemeltett Weboldalhoz kapcsolódó termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és
nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet útján direkt marketing megkeresést küldjön a Felhasználó
által megadott e-mail címre, valamint telefonszámra (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”). A Hírlevél küldéséhez
adott hozzájárulását a Felhasználó az Adatkezelőnek címzett elektronikus vagy postai levélben bármikor
visszavonhatja.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az
adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott
hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére
haladéktalanul törlésre kerülnek.
3. Adattovábbítás
Az Adatkezelő kizárólag a 1.3. pontban meghatározott adatokat kezeli annak érdekében, hogy Adatkezelő a Felhasználót az
általa kiválasztott előfizetői szolgáltatás/termékkel kapcsolatban megkeresse és számára ajánlatot tegyen.
4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Weboldal letöltése, a személyes adatok megadása és a Weboldal használata során a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz,
hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a
Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán és adatszolgáltatáson alapul.
A Felhasználó kizárólag saját adatait adhatja meg a Weboldal használata során. Amennyiben nem saját adatait adja meg, a
Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, ezért Adatkezelő felelősséget nem vállal.
5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ahhoz adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe. Az Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési tájékoztató
módosításával tájékoztatja a Felhasználót.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át
harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
6. A Felhasználó jogai
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás
kérhető e-mailben a hello@borgmobil.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1194 Budapest, Vas
Gereben utca 137., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a hello@borgmobil.hu email címen vagy a 1194 Budapest, Vas Gereben utca 137. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és
ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben –
a hello@borgmobil.hu e-mail címén vagy postai úton a 1194 Budapest, Vas Gereben utca 137. postai címen ingyenesen,
indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem
kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a
nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A
Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül
visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a hello@borgmobil.hu e-mail címen, illetve a 1194
Budapest, Vas Gereben utca 137. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a
leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing
adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó –
a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
7. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság
követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő,
azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek
meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben
úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a hello@borgmobil.hu e-mail címre, vagy a 1194 Budapest, Vas
Gereben utca 137. postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
bíróságnál.

9. Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Mobile Trend Kft. és a Mobile Online Kft.
Székhely:
1204 Budapest, Alsó határút 99.
Postázási cím:
1194 Budapest, Vas Gereben utca 137/A.
Cégképviseletre jogosult: Jeney István ügyvezető
E-mail:
hello@borgmobil.hu

Budapest, 2021. január 1.

Mobile Online Kft. és Mobile Trend Kft.
Adatkezelő

