
 

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

-MARKETING- 

 

Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán:  

A Társaság kettő Facebbok oldalt üzemeltet: 

1. Poli-Farbe hivatalos oldal: www.facebook.com/polifarbe  
2. Szobafestő Attila oldal: www.facebook.com/szobafestoattila  

Poli-Farbe hivatalos oldal a Tárasággal kapcsolatos hírek, információk, termék-újdonságok, 

érdekességek közlésére szolgál. 

Szobafestő Attila oldal alkalmazástechnikai instrukciókat, lakás- és házfelújítással 

kapcsolatos praktikákat tartalmaz. 

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem 

kezeli. 

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül 

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook 

működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából 

fakadó problémáért. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelés Youtube oldalon: 

A Társaság kettő Youtube oldalt üzemeltet: 

1. Poli-Farbe hivatalos oldal 
2. Szobafestő Attila oldal 

A Társaság által üzemeltetett oldalakra videók kerülnek feltöltésre. 

A Poli-Farbe hivatalos oldal a Társaságot érintő hivatalos eseményekről készült videók 

feltöltésére szolgál: sajtótájékoztató, vevőtalálkozó, üzemátadó… stb. 

A Szobafestő Attila oldal alkalmazástechnikai videók feltöltésére szolgál. A videók alatt rövid 

összefoglaló található. 

A látogatókra a Youtube Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  



 

 
 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelés Instagram alkalmazással: 

A Társaság polifarbe_kft képmegosztó alkalmazást tart fenn. 

Hivatalos elérés: instagram.com/poifarbe_kft 

Az alkalmazás célja képek és minivideók megosztása, azon természetes és jogi személyekkel 

akik, a „követem” gombra ráklikkelnek. 

A követés feltétele, hogy az érintett az Instagram oldalon regisztráljon, melyre az Instagram 

applikáció Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

Az érintett visszavonással lejelentkezhet. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelés blogon keresztül: 

A Társaság www.blog.polifabe.hu oldalt üzemeltet DIY-felhasználókkal való kapcsolattartás 

céljából. 

A blog célja ötletadás, egyéb ötletek megvalósításához szakértőkön keresztül. 

A felhasználónak nem kell külön regisztrálnia, Facebook profilon keresztül tud az érintett 

kommentelni. 

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelés központi e-mail címen keresztül: 

A Társaság a látogatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy enteriőrtervező szakembertől és 

alkalmazás technikai szakembertől közvetlenül kérdezzenek a zaiviki.polifarbe@gmail.com 

és a szobafesto.attila@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A Társaság részéről konkrét kérdésre konkrét válaszadás történik. 

A Társaság az e-mail címekről adatbázist nem készít. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 



 

 
 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés: 

A Poli-Farbe hivatalos honlapján (www.polifarbe.hu) lehetősége van a látogatóknak 

regisztrálni, és feliratkozni hírlevél szolgáltatásra. 

A regisztráláshoz meg kell adni a teljes nevet (vezetéknév, keresztnév) és az e-mail címet. 

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával iratkozhat le, 

amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát 

haladéktalanul törölni kell. 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-

mail címe. 

A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai 

tárgyában. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat 

ellátó munkavállalói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 

érintett hozzájárulása visszavonásáig. 

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés: 

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján 

kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A 

játékban való részvétel önkéntes.   

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, 

a nyeremény megküldése.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing feladatokat ellátó munkavállalói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. 


