Adatvédelmi tájékoztató
A jel en dokumentum a Mommy Works H ungary w ebol dal , a
mommyworks.hu (Weboldal) működésével kapcsolatos adatvédelmi
tájékoztatót és kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Jelen tájékoztató
tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a Weboldalon, e-mailen,
hírleveleken keresztül, ezen adatokat hogyan kezeljük, miért és mennyi
ideig.
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. (jelenleg:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)
általános adatvédelmi rendelete – GDRP rendelet (2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), valamint a
Weboldalon található ÁSZF és kapcsolódó szabályzatai tartalmaznak
irányadó rendelkezéseket, melyek betartása és a benne foglaltak
garantálása a Mommy Works Hungary teljes csapatának kiemelt feladata.
Jelen tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv.-ben és a GDPR
rendeletben foglalt értelmezésben használatosak.
A Mommy Works Hungary csapata (említésekor: MWH) az adatbázisába
regisztráló személyek személyes adatait kezeli, mind munkavállalói/
álláskeresői, mind munkáltatói/munkaadói oldalon az alábbi célból és
önkéntes, kifejezett hozzájárulásotok alapján.
A Mommy Works Hungary adatbázisába jelentkezőknek, üzleti
partnereinek és Weboldalunk egyéb Látogatóinak személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük,
gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
I. Alapvető információk
Adatkezelő:

Upgrowth Sales Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.
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E-mail cím: info@mommyworks.hu
Weboldal: www.mommyworks.hu
Szeretnénk tájékoztatni, hogy adatkezelési tevékenységünk során nem
veszünk igénybe adatfeldolgozót.
II. Milyen adatokat gyűjtünk?
II.1. CV & regisztráció

II.1.1. Ha álláskeresőként/munkavállalóként önkéntes, kifejezett
hozzájárulásod alapján megadod személyes adataidat és kifejezed
azon szándékod, hogy szerepelni szeretnél adatbázisunkban a
regisztráció során megadott opcióknak megfelelően, akkor
minimum az alábbi adatokra van szükségünk: név, kapcsolattartási
adatok (cím, telefonszám, e-mail cím). A regisztráció általunk
fejlesztett és működtetett űrlap segítségével történik, és a
regisztrációs gombra való kattintással veszi kezdetét, mely gomb a
Weboldalon található. Az űrlap kitöltésével, véglegesítésével, a CV
feltöltésével és mindezek számunkra való elküldésével zárul a
regisztráció.
A minimálisan szükséges adatokon felül megadott adatok nem elvártak,
de ezek nélkül nem áll módunkban biztosítani, hogy a Neked megfelelő
álláslehetőségeket megkeressük számodra.
Ilyen, önkéntes hozzájáruláson alapuló további adatok lehetnek:
- önéletrajz és motivációs levél tartalma,
- önéletrajzhoz mellékelt profilkép (fotó),
- idegen-nyelv ismeret,
- korábbi tapasztalatra, munkahely(ek)re, képzettségre, képességre,
tanulmányokra vonatkozó adatok,
- preferált szakterület,
- referenciák,
- mobilitás,
- esetlegesen elvárt havi fizetés.
Az adatbázisba fentiek szerint önként regisztráló álláskeresőként a
személyes adataidat azzal a céllal gyűjtjük, hogy potenciális
álláslehetőségekkel kapcsolatban megkeressünk. Az adatok kezelése
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során az önéletrajzok (CV) és pályázatok magukban foglalhatják a
pályázók saját maguk által önkéntesen megadott személyes adatait,
úgymint: születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, Facebook/
LinkedIn elérhetőség, Skype azonosító, anyanyelv, bármilyen egyéb
dokumentum az önéletrajzon és motivációs levélen kívül is.
II.1.2. Munkáltatók/munkaadók esetében: információkat kell gyűjtenünk
és felhasználnunk szervezetedről, vagy a szervezetedben/
cégedben dolgozó magánszemélyekről, miközben a Neked és
szervezetednek megfelelő munkavállalók megtalálásában működünk
együtt. Elsősorban az alábbi minimálisan elvárt adatokat kérjük,
illetve kezeljük:
- kapcsolattartó elérhetőségét: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.
Ezen adatokat, mint munkáltató munkaerő igényének kielégítése, a
munkavállalók kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a
jogos érdekünk, és a köztünk lévő szerződés: hiszen szerződéses
kötelezettségünk a megfelelő munkaerő ajánlása számotokra.
II.1.3. A Weboldal Látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk,
amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét, és
segítjük a szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja az olyan
információkat, mint például a honlapunk használatának módja, a
honlapunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok,
amikor a honlapunk a legnépszerűbb.
Ilyen korlátozott adatok lehetnek:
IP-címek: a Weboldalt Látogató eszközéhez az internetszolgáltató által
kiosztott azonosítószámok. Ezt az adatot, az adatkezelési rendszerünk
informatikai biztonságának biztosítása céljából kezelhetjük.
Oldal aktivitási adatok: gyűjtjük, hogy az adott állásajánlatot hányan
tekintették meg és, hogy arra hányan jelentkeztek(milyen típusú
állásajánlatokat néztek meg legtöbben, ez segíthet nekünk a hírlevél
összeállításában).
„Cookie”-k, avagy Sütik: részletesebb információ a Cookie-król és
használatukról a Süti szabályzatban található, mely itt érhető el.
Mi, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, összesítve, anomin
módon gyűjtjük, megfosztva minden olyan jellemzőtől, amely miatt az
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adott érintett (természetes) személy azonosítható lenne; és abból a
kifejezett célból, hogy fejlesszük a Weboldal Szolgáltatásait, megjelenését,
valamint hogy a lehető legrelevánsabb álláslehetőséget tudjuk számotokra
felajánlani.

III. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?
III.1. Álláskeresők/munkavállalók esetében:
Közvetlenül Tőled, kifejezett és önkéntes hozzájárulásoddal: amennyiben
kitöltöd a Weboldalunkon található bármely űrlapot, kérdőívet, illetve
feltöltöd az önéletrajzodat, elolvasol egy tőlünk érkező e-mailt vagy
rákattintasz arra, illetve regisztrálsz adatbázisunkba. A személyes adatok
felhasználásának legfőbb oka az, hogy segítsen megtalálni azt a munkát
vagy egyéb beosztást, amely alkalmas lehet számodra. Minél több
információnk van személyedről, a készségeidről és terveidről, annál jobb
szolgáltatást kínálhatunk. Adott esetben és a jogszabályoknak
megfelelően személyes adataidat felhasználhatjuk például
marketingtevékenységre, de ebben az esetben ezt csak és kizárólag
előzetes és kifejezett, önkéntes hozzájárulásoddal fogjuk tenni.

2.

Munkáltatók/munkaadók esetében: az alábbi módokon gyűjtjük a
(személyes) adatokat:

Közvetlenül Tőled, aki köteles kétség esetén igazolni, hogy képviselheted
az érintett jogi személyt, egyéb szervezetet; vagy jogosan nyilatkozol az
érintett jogi személy, egyéb szervezet nevében és képviseletében;
Azon célból, hogy biztosítani tudjuk: a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk,
tároljuk a minimálisan elvárt adatokat és/vagy a szervezethez tartozó
egyes kapcsolattartók adatait, emellett nyilvántartást vezetünk önkéntes
hozzájárulásoddal a beszélgetésekről, találkozókról, regisztrált állásokról.
3.
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Weboldal Látogatói esetében: az adatokat automatikusan gyűjtjük
sütik segítségével a Weboldalunk meglátogatásakor, a web böngésződ
süti-beállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk akkor is, ha
kapcsolatba lépsz velünk a Weboldalon keresztül, az ott megadott
elérhetőségeken. Időről időre felkérhetünk, hogy vegyetek részt egyegy ügyfél-elégedettségi felmérésben. Úgy véljük, ez ésszerű –
szerintünk az adatok ilyen felhasználása szükséges számunkra, jogos

érdekeink szempontjából, hogy a legjobb szolgáltatásokat tudjuk
biztosítani, és a
lehető legjobb módon biztosítsuk szerződéses kötelezettségeink
teljesítését.
Jelen pont a IV.ponttal szorosan összefügg, kiegészíti azt.
IV. Miért gyűjtjük az adatokat? Az adatkezelés jogalapja.
IV.1 Elsődlegesen a jobb felhasználói élmény és a legrelevánsabb állás
megtalálásának elősegítése miatt, mely alapvető célunk.
Az adatokra azért is szükségünk van, hogy módunkban álljon releváns
hírlevelet küldeni Neked, mint álláskeresőnek és/vagy munkaadónak.
Természetesen hírlevelet csak és kizárólag akkor küldünk, ha kifejezett
kérésed volt.
Munkáltatók/munkaadók esetében: az adatok kezelésének legfőbb oka a
szerződéses megállapodásunk megfelelő teljesítésének
(végrehajthatóságának) biztosítása. Ide tartozik, olyan munkavállalók/
álláskeresők azonosítása, akik a szerződésben meghatározott
feltételeknek megfelelnek, valamint a zavartalan kapcsolat garantálása
köztünk.
A másik cél, mely miatt gyűjtjük az adatokat, melyek kizárólag csak
statisztikai, összesített, anonim adatok, hogy üzleti partnereink (a
potenciális munkaadók/munkáltatók) és mi, a MWH csapata információt
kapjunk a legújabb munkaerőpiaci trendekről, keresett pozíciókról (pl.
összes látogató száma egy hónapban a Weboldalon, legtöbbet látogatott
állásajánlatok). Az adatokat annak érdekében is felhasználjuk, hogy
fejlesszük a Weboldal felhasználói élményét, például a legutóbbi
munkakeresések elemzésével, amelynek segítségével szerintünk a
legrelevánsabb álláslehetőségeket tudjuk ajánlani. Emellett, arra is
használhatjuk a Weboldal használatából származó adatokat, hogy egyéb
szempontból is továbbfejlesszük a kommunikációnkat vagy a nyújtott
szolgáltatásainkat.
Jelen pont a III.ponttal szorosan összefügg.

2.

Önkéntesség és célhoz kötöttség

Az álláskereső/munkavállaló és a potenciális munkaadó/munkáltató
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részéről a személyes adatok megadása és kezeléséhez való hozzájárulás
csak és kizárólag fenti célokhoz kötötten, kifejezett nyilatkozattal és
önkéntes alapon történik. Jelen tájékoztató, ahol önkéntes hozzájárulást
említ, ott mindig jelen pont szerinti ismérvekkel rendelkező hozzájárulást
kell érteni. Szintén önkéntes hozzájárulás alapján van lehetőség a
hírlevélre való feliratkozásra és leiratkozásra is, melyre bármikor van
lehetősége az érintettnek.
Hírlevélre történő feliratkozás és leíratkozás folyamata:
A CV regisztrációs folyamat során a II.1. pont szerinti űrlapon van
lehetőséged feliratkozni hírlevelünkre, melyben marketingcélú
megkereséseket nem továbbítunk részedre. Amennyiben lenne ilyen, arról
előzetesen értesíteni fogunk és csak és kizárólag kifejezett kérésedre
küldünk neked marketingcélú megkereséseket, melyről bármikor
leiratkozhatsz.
Hírlevélre való leiratkozásra mindig van lehetőséged, melyet hírlevelünk
alján található linkre kattintva is megtehetsz, valamint akkor is, ha
küldesz egy leiratkozó tartalmú emailt az info@mommyworks.hu
címünkre.
Ha bármi kérdésed lenne a hírlevelekkel kapcsolatban, kérjük ide írj:
info@mommyworks.hu
3.

Jogos érdek/jogalap

3.1.

Mommy Works Hungary adatkezelésének (gyűjtés, tárolás,
megosztás/adattovábbítás, felhasználás) jogalapja a
Weboldal Szolgáltatásainak működtetése és a Mommy Works
Hungary céljainak hatékony elérése, azaz minél több kisgyermekes
munkavállalónak a lehető legjobb állást megtalálni (lsd.IV.1.). Az
adatkezelés jelen esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán,
vagy a velünk kötött szerződésen/ megállapodáson alapul.

3.2.

Jogi kötelezettséges teljesítése

A Mommy Works Hungary olyan adatkezelést is végezhet, melyek jogi
kötelezettségek teljesítéséből fakadnak, melyeket a mindenkori
jogszabályok előírnak (pl. nyomozó hatóság részére törvény szerinti
adattovábbítás). Az adatkezelés jelen esetben kötelező jellegű,
jogszabályon alapul.
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V. Kivel osztjuk meg a megadott személyes adatokat?
V.1.

Álláskeresők/munkavállalók esetében: Elsősorban leendő
munkáltatókkal/munkaadókkal osztjuk meg az adatokat, hogy
növeljük az esélyét a legrelevánsabb munka megszerzésére. A
regisztráció során megadott adatokat és általad feltöltött CV-t
láthatják a potenciális munkaadók/munkáltatók és/vagy a
recruiterek, akik szerződéses kapcsolatban állnak velünk; de
csak és kizárólag az adott álláslehetőséggel/
álláspreferenciákkal kapcsolatban, melyre, mint á l l á s k e r e s ő j
elentkeztél és, ha az álláslehetőség szerinti
munkatapasztalatok alapján van releváns
munkatapasztalatod, képzettséged, képességed.

Szeretnénk felhívni a figyelmedet tehát, hogy a részünkre elküldött
önéletrajzodat (CV-det) és a regisztráció során megadott adatokat
megoszthatjuk a potenciális munkaadóval/munkáltatóval és/vagy
recruiterrel.
Valószínűsítjük, hogy ha állást keresel, azaz jelentkeztél egy
álláslehetőségre vagy regisztráltál adatbázisunkba, akkor abból a célból
kerestél fel bennünket, és adtad meg önkéntes hozzájárulással személyes
adataidat, hogy megosszuk ezen adatokat a potenciális munkaadókkal, és
hogy összemérjük készségeidet, végzettségeidet az adatbázisunkban
található álláslehetőségekkel. Természetesen, csak kifejezett kérésre és
önkéntes alapon történik a megosztás, mely megosztásról minden egyes
alkalommal előre tájékoztatni fogunk írásban, a regisztráció során
megadott e- mailen. Emellett, jogodban van megjelölni azon
munkáltatókat/munkaadókat, melyek részére nem szeretnéd a
megosztást, de kérünk, hogy ezt előre jelezd részünkre. Emellett a
munkadó/munkáltató részére történő megküldés esetén, amennyiben az
adatkezelés célja megvalósult, vagy okafogyottá vált, mi felhívjuk az
érintett munkáltató/ munkaadó figyelmét az adatok törlésére
vonatkozólag, de az adatok tényleges törlését nem tudjuk részedre
garantálni, így ezen az alapon általad esetlegesen indított mindennemű
igényt, kártérítést/kártalanítást/sérelemdíjat kizárunk.
2.
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Munkáltatók/munkaadók esetében: megoszthatjuk adataidat a
l e h e t s é g e s m u n k a v á l l a l ó k k a l / á l l á s k e r e s ő k k e l , va l a m i n t
e g y é b szervezetekkel azért, hogy biztosítsuk a megfelelő
munkavállaló jelölti választékot, valamint szerződéses

kötelezettségeink teljesülését.
Mi, komolyan és kiemelten figyeljük az adatvédelmi rendelkezések
érvényre jutását.
3. Egyéb adat-megosztások:
3.1.

Google Analytics

A Mommy Works Hungary Google Analytics-ot használ a Weboldal
analitikájának elkészítéséhez. Ezek az adatok nem személyes adatok,
statisztikai, összesített, anonim adatok. Ha nem szeretnéd, hogy a Google
Analytics monitoringozza Weboldalon végzett tevékenységed, kérjük,
használd ezt a linket (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).
3.2. A hírlevelek küldéséhez harmadik fél szolgáltatását vesszük igénybe,
melynek adatvédelmi rendelkezéseit itt éred el. Ezen harmadik fél
részére a hírlevél kiküldéséhez elengedhetetlen adatok kerülnek
megosztásra.
V.3.3. Adataidat álláslehetőség posztjaként megoszthatjuk social-media
felületeken pl. Facebook; vagy online beszélgetésünk esetén az online
chat felülettel is történik adatok megosztása az ő saját adatvédelmi
szabályozóik szerint. Itt kérünk, hogy vedd figyelembe az adott Socialmedia vagy online chat-felület pl.Skype, Facebook, LinkedIn adatvédelmi
irányelveit, szabályozóit.
V.4. Amit mi nem fogunk az adatokkal tenni:
Nem fogjuk eladni az adatokat vagy megosztani a személyes adatokat
olyan harmadik személlyel, akinek nem fűződik hozzá igazolt, jogos
érdeke.
Nem fogjuk kiegészíteni, helyesbíteni, eltávolítani, törölni az adatokat,
hacsak nem ez a kifejezett kérésed, vagy azt jogszabály (ideértve az EU
közvetlen alkalmazandó jogi aktusa) kívánja meg.
Nem fogjuk tovább kezelni, tárolni az adatokat, mint az szükséges a cél
elérése érdekében, kivéve, amennyiben törlésre kerül kifejezett kérésedre
vagy az arra jogosult hatóság kérésére, döntésére.
VI. Mi az, amit meg kell fontolnod, mielőtt megosztod velünk
bármely személyes adatodat:
Kérjük, hogy ne ossz meg semmilyen olyan személyes adatot, mely
különleges adatnak minősül, még akkor sem, ha azt tartalmazza bármely
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személyes nyilatkozatod, CV-d, kísérő leveled. Különleges, vagy szenzitív
adatnak minősül különösen: az egészségre, születési dátumra, személyes
okmányok számára, banki adatokra vonatkozó adatok, fénykép/fotó (ezek
digitális másolatai), vallási vagy nemi hovatartozásra irányuló adatok.
Mindemellett a mi célunk a Szolgáltatásaink minél hatékonyabbá tétele és
adataid védelmének biztosítása, ezért ki kell nyílvánítanunk, hogy a Te,
mint érintett felelőssége, hogy azon adatok, melyeket velünk megosztasz,
a legalkalmasabbak az álláskeresés vagy a megfelelő munkatárs
megtalálás megfelelő lebonyolításához. Ha esetleg mégis megadsz nekünk
különleges személyes adatot, el kell fogadnod, hogy ennek feltöltése,
tárolása, kezelése csak és kizárólag a Te felelősségvállalásod mellett
történhet, és az ezen adatok kezeléséhez való hozzájárulásodat
önkéntesnek tekintjük, addig, amíg nem kéred ezen adatok törlését.
VII. Hogyan védjük a személyes adatokat?
Számunkra kiemelten fontos az adatok védelme. Ezért megtesszük a
szükséges intézkedéseket (ideértve a technikai és szervezési
intézkedéseket is), amelyeknek célja az adatokhoz való illetéktelen
hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.
Az adatok biztonságos tárolását felhasználónév és jelszóval védett
adatbázis garantálja, melynek tárolását erre szakosodott Magyarországon
bejegyzett jogi személy szerverei biztosítják.
Az adatok védelmét szolgálja az is, hogya tárolt adatokhoz való
hozzáférést naplózzuk.
VIII. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
Mi annyi ideig tároljuk az adatokat, amennyi a célunk eléréséhez
szükséges mérték, és ameddig fennáll az érintett önkéntes hozzájárulása;
illetve amire jogszabály kötelez minket, annál semmiképp sem tovább:
Infotv. 4.§ (2)bek. alapján „a személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.”
Ez mit jelent pontosabban?
Az adatkezelés, amint elérte célját (pl. nálunk találtad meg az állásod,
melyet kerestél), abban az esetben töröljük az adataidat, regisztrációdat.
Ha esetleg ettől független szeretnél maradni az adatbázisunban, akkor
kérned kell ezt Tőlünk, hogy továbbkezelhessük adataidat.
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Abban az esetben, ha semmilyen rendelkezést nem teszel, legkésőbb 3 év
elteltével töröljük regisztrációdat és összes adatodat. Természetesen
ebben az esetben is kérheted regisztráció és az adatkezelés további
fenntartását.
Emellett az álláskeresés és szolgáltatásaink biztosítása folyamán, és azt
követően is, amennyiben az adatok tulajdonosa nem tesz ellenkező
kijelentést; jogos üzleti érdekünk és az álláskeresők/munkavállalók részére
biztosítandó Szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása,
szerződéses kötelezettségeink teljesítése miatt az álláskeresőknek és
munkaadóknak bármikor lehetőségük van megadni adataikat, módosítani
(helyesbíteni/kiegészíteni/eltávolítani) és bármikor módjukban áll törölni a
teljes regisztrációt is.
Fenti rendelkezéseidet megteheted az: info@mommyworks.hu e-mail
címre írva. Itt felhívjuk figyelmedet, hogy adatkezelési rendelkezést tenni
csak a nálunk regisztrált e-mail címről lehetséges.

IX. Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és
nekünk milyen egyéb kötelezettségeink vannak?
A vonatkozó szabályozás szerint:
- szabad akaratodból, önkéntesen és kifejezetten kell a hozzájárulást
megadni az adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez, megosztásához, anélkül,
hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Rád, mint érintettre;
- tisztában kell lenned azzal, hogy mihez járulsz hozzá – ezért
gondoskodunk arról, hogy előzetesen, elegendő információt biztosítsunk
számodra;
- biztosítani kell számodra a lehetőséget arra, hogy megválaszd mely
adatkezelési tevékenységekhez járulsz hozzá és melyekhez nem; és
- félreérthetetlenül, kifejezett megerősítő cselekedet útján kell
hozzájárulásodat biztosítanod a részünkre. Ehhez egy jelölőnégyzetet
biztosítunk számodra a regisztráció (űrlap kitöltésekor) folyamán,
mellyel elfogadod jelen adatvédelmi szabályzatot. Az általad így
megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.
Itt egy lista, milyen jogaid vannak általában, jelenleg az
adatkezeléssel kapcsolatosan. Ezen jogosultságok némelyike nem
alkalmazhatók minden esetben. Ha bármelyik jogoddal
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kapcsolatban kérdésed lenne, kérjük keress meg minket, hogy
megfelelően és kifejezetten tájékoztatni tudjunk.
Jog, tájékoztatást kérni a személyes adataid kezeléséről.
Jog, az előzetes tájékoztatáshoz.
Jog, módosítani (kiegészíteni, helyesbíteni) személyes adataidat, ha azok
pontatlanok és/vagy nem teljes körűek.
Jog a tiltakozáshoz, a személyes adatok kezelése ellen.
Jog, a személyes adatok kezelésének korlátozásához.
Jog, a személyes adatok törléséhez.
Jog, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és jog az adatkezeléssel
kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez.
Jog a személyes adatok eltávolításához, másolásához vagy átadásához.
Jog a panasz benyújtásához és kezeléséhez, amely jogok biztosítója: az
adatkezelő - elérhetősége:
postai cím: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.
e-mail cím: info@mommyworks.hu
Adatvédelmi incidens esetén garantáljuk a jogszabályi kötelezettségek
teljesítését.
X. Hogyan érheted el, módosíthatod vagy távolíthatod, illetve
törölheted a megadott személyes adatokat?
mint érintett
kérelmezheted írásban a I. pontban megadott elérhetőségen,
a) a személyes adataihoz történő hozzáférést. E körben jogosult vagy
tájékoztatást kapni személyes adataid kezeléséről, jogosult vagy
megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz,
továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns
információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama stb.)
megkaphatod.
b) személyes adataid helyesbítését. E körben kérheted a helytelen adat
kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
c)személyes adataid eltávolítását/törlését.
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d)személyes adataid kezelésének
korlátozását.
Felhívjuk a figyelmedet, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes
hozzájárulásod bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása a
regisztráció (és az összes adat) törlésével jár együtt; mely visszavonás
azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ha
hozzájárulásod visszavonása csak egy vagy több adatot érint, akkor
természetesen rendelkezhetsz úgy, hogy nem kéred teljes regisztrációd
törlését.
A jogaid érvényesítésére vonatkozó kérelmedet a fenti I. pontban
megadott elérhetőségeken tudod írásban benyújtani nekünk. A WMH, a
kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon
belül, eleget tesz és értesít a megtett lépésekről illetve, amennyiben
elutasítja a kérelemet, annak indokairól.
Adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt nyújthatsz be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; website: www.naih.hu.,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400)
A panasz hatósági benyújtása előtt kérjük, hogy azt nekünk is küldd meg
annak érdekében, hogy első körben mi is megvizsgálhassuk.
Bírósági út igénybe vétele: adataid kezelésének során jogaidnak
megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz.
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen
kérdésed lenne, vagy további információkat szeretnél az Adatvédelmi
Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérlek a fenti I. pontban megjelölt
elérhetőségeken keress meg minket. Megkeresésedre legkésőbb 15 napon
belül írásban válaszolunk.
Kérjük, hogy minden adatkezelési tárgyú megkeresést a nálunk
regisztrált e-mail címedről küldd nekünk, csak ezen az e-mail
címről érkező megkeresésekre fogunk érdemben válaszolni.

XI.Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása
Mi időről időre frissítjük jelen adatvédelmi tájékoztatónkat, melyet
Weboldalunkon is fogunk posztolni. Neked alkalmanként meg kell
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győződnöd a változtatásokról. Mi fogunk tájékoztatni a változásokról,
külön email-en is.
Budapest, 2019
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