
Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
Adatkezelő neve:  TRANSINTERTOP Szállítmányozási és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Adatkezelő rövidített neve:  TRANSINTERTOP Kft. 
Székhelye:    2851 Környe, Tópart utca 1. 
Adószám:    11475165-2-11 
Közösségi adószám:   HU11475165 
Cégjegyzékszám:    11-09-005941 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail cím): adatkezeles@transintertop.hu 
 
A Társaság a http://transintertop.hu/rolunk/hirek/ honlapon biztosít lehetőséget hírlevélre feliratkozni. 
 
Ennek megfelelően a Társaság jogosult azok részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a regisztráció során 
megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre, meghatározott rendszerességgel és 
tartalommal direkt marketing, vagy egyéb tájékoztatási célú hírleveleket küldeni, amelyek a Társaság 
tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz. 
 
A hírlevelet erre tekintettel a Társaság azokra az e-mail címekre küldi meg meghatározott időközönként, amely 
e-mail címek szerepelnek a hírlevélhez kapcsolódó adatbázisában. 
 
adatkezelés célja: reklámot, tájékoztatót tartalmazó elektronikus üzenet küldése az érintett részére a Társaság 
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó körben 
kezelt adatok köre: felhasználó név, e-mail cím 
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján 
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri, az érintett 
törlési kérelméig (leiratkozás) 
adattárolás módja: elektronikusan 
érintett jogai: hozzájárulás visszavonásához, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, 
adathordozhatósághoz való jog (automatizált adatkezelés esetén) 
 
Amennyiben az érintett vissza kívánja vonni a Társaság részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz 

le kíván iratkozni a hírlevélről), úgy ezt a tajekoztato@transintertop.hu e-elérhetőségre küldött elektronikus 

levélben teheti meg, vagy a hírlevelet tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül 
leiratkozásra. A Társaság ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld.  
 
***  
Technikai adatfeldolgozót a Társaság igénybe vesz, az adatokhoz való korlátozott és ellenőrzött hozzáférhetőség 
mellett. Adatfeldolgozás technológiája: informatikai rendszerrel. 
 
A GDPR 15-21. cikkei szerint az érintett az alábbi érintetti jogait gyakorolhatja a Társaság feltüntetett 
elérhetőségén: 

− Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azaz, hogy milyen adatokat tartunk Önről nyilván. 

− Kérheti személyes adatainak helyesbítését, Ön a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségén 
keresztül írásban kérheti, hogy módosítsa valamely személyes adatát.  

− Kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adat kezelése jogellenes, a cél elérésére 
alkalmatlan vagy az adatot az Ön hozzájárulása szerinti jogalappal kezeljük. 

− Felhívom a figyelmét, hogy hozzájárulás esetén hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amelyet 
jelezhet az Adatkezelőnél, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja úgy az Önről kezelt adatok törlésre kerülnek. 

− Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. 

− Élhet adathordozhatósághoz való jogával. 

− Jogorvoslattal élhet. 
 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1) 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. 
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A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként  
kéri. 
 
Ha Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan kérése, kérdése van, kérjük, hogy kérését, kérdését az 
adatkezeles@transintertop.hu e-mail címre küldje meg, annak érdekében, hogy az adatvédelmi tisztviselővel 
egyeztessen. 
 
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is – 
bírósági jogorvoslati jogával.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
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