3. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános adatkezelési szabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának megfelelően a Blinkee.city tájékoztatja az általa Budapesten
működtetett közösségi elektromos motort a Blinkee Rendszeren keresztül bérlő Ügyfeleit
(továbbiakban: Érintett), hogy a Blinkee Szolgáltatás igénybevétele során adatainak Blinkee.city
általi kezelésére a www.blinkee.city honlapon elérhető és Blinkee.city Ügyfélszolgálatán (1116
Budapest, Építész utca 26.) megtekinthető Adatvédelmi Szabályzat alapján kerül sor.

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezésein alapul.

Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a rendszer működésének
ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználók
tájékoztatása a szolgáltatásról, annak lényeges feltételeiről, valamint a Blinkee.city feladatának
ellátásával kapcsolatos egyéb tényekről és körülményekről.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a Blinkee.city által nyújtott szolgáltatás időtartamával,
illetve az azzal összefüggésben keletkezett esetleges követelések érvényesíthetőségének idejével
(jogvita esetén annak jogerős lezárásáig), ide nem értve a külön jogszabályokban (így a számviteli
jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó előírásokat.

Az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről a következő
elérhetőségeken:

Blinkee.city Kft.
Ügyfélszolgálat, valamint postacím: 1116 Budapest, Építész utca 26.
e-mail: contact@blinkee.hu
telefonszám: +36 21 200 1465
2. Üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel kapcsolatos adatkezelés
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nyilatkozatban „Hozzájárulok” szó aláhúzásával az Érintett jóváhagyja, hogy az alábbiakban
meghatározott adatait a Blinkee.city rögzítse és tárolja, és hogy a megadott adatok alapján az
Érintettet az általa megadott postai, telefonos és elektronikus elérhetőségeken közvetlen
megkeresés útján Blinkee.city vagy partnerei Blinkee Szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményes
ajánlatairól tájékoztassa. A Hozzájárulásba foglalt ezen jóváhagyás útján az Érintett elfogadja, hogy
az alábbiakban meghatározott adatait Blinkee.city marketing célokra felhasználja. A jóváhagyás
alapján Blinkee.city közvetlen módon megkeresheti az Érintettet üzleti ajánlataival levélben és
telefonhívás, SMS üzenet és e-mail útján. A Hozzájárulás fenti jóváhagyásra is kiterjedő
tartalommal történő elfogadásával az Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Blinkee.city az
általa megadott és a Blinkee Szolgáltatás nyújtása során keletkező személyes adatokat közvetlen
üzletszerzése céljából kezelje, és felhasználja, továbbá saját és szerződött partnerei
reklámüzeneteivel felkeresse.

A Blinkee.city mindaddig jogosult az Érintett adatait az üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel
kapcsolatosan kezelni, amíg az Érintett azt vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonását
követően a Blinkee.city az Érintett adatait törli és nem jogosult az Érintett részére üzletszerzési
célú közvetlen megkeresést küldeni.

Az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján a Blinkee.city-hez került és általa ezen az alapon kezelt
személyes adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek az érdekében az Érintett azt
rendelkezésére bocsátotta, azokat a Blinkee.city harmadik személynek nem adhatja tovább. A
Blinkee.city köteles az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen
személy részére nem adja át, illetve a tőle elvárható gondossággal köteles megakadályozni a
hozzáférést illetéktelen személyek részére, továbbá köteles gondoskodni az adatok biztonságáról

és megakadályozni az adatok jogosulatlan felhasználását.

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor
különös tekintettel került figyelembe vételre az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló az
1998. évi VI. törvény rendelkezései, valamint az „Online Privacy Alliance” ajánlásai.

