Adatvédelmi Irányelvek
Jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a Progressive Studio Kft. (Székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 48., 18. ép., 2. em., Adószám: 13874010-2-43, Cégjegyzékszám:
01-09-877715), mint adatfeldolgozó és a Walmark Kft. (Székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca
1., Adószám: 13079356-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 900384) az ízületi fájdalmak és
problémák témaköréhez kapcsolódóan, az "Ízületőr" elnevezésű piackutatási és kommunikációs
programban az Ön által megadott személyes adataival határozatlan ideig adatkezelési, ill.
adatfeldolgozási tevékenységeket végezzen, ill. az adatok tárolásához és feldolgozásához
alvállalkozót vegyen igénybe.
Adatai önkéntes megadásával Ön hozzájárul, hogy a Progressive Studio Kft. (ill. a mindenkori
adatfeldolgozó) piackutatásban való részvétel céljából ismételten, levélben, telefonon vagy
személyesen megkeresse. Továbbá a jelen program keretei között hozzájárul ahhoz is, hogy
fenti adatait a Walmark Kft. az általa megbízott mindenkori adatfeldolgozó társaság részére
rendelkezésre bocsássa (adattovábbítást végezzen) piackutatásban való részvétel céljából.
Továbbá hozzájárul, hogy a programhoz kapcsolódóan betegedukációs és életmódtanácsokat
tartalmazó direct mail postai küldeményeket, e-maileket, sms-eket kézbesítsenek.
A Progressive Studio Kft. tájékoztatja az érintett felet, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az
érintett félnek jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését kérni, a további együttműködést bármikor indokolás nélkül
megtagadni. Az adatkezelés

megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek az

adatfeldolgozóhoz történő megérkezését követő egy héten belül, az adatszolgáltató fél adatai az
adatbázisból végleges törlésre kerülnek. Az érintett fél továbbá bármikor tájékoztatást kérhet az
adatfeldolgozótól személyes adatai kezeléséről, ill. kérheti azok helyesbítését, törlését vagy
zárolását.
Az érintett fél adatait kizárólag a Walmark Kft. mint adatkezelő és a mindenkori adatfeldolgozó
kijelölt munkatársai vagy alvállalkozói részére hozzáférhetők. Tilos a személyes adatoknak a
programban részt nem vevő harmadik személyek részére történő továbbítása, értékesítése vagy
használatra való át adása.
Az adatfeldolgozó az érintett fél személyes, illetve különleges adatait és az általa megadott
információkat a program során elválasztja, azaz anonimizálja. Jelen nyilatkozat és adatlap a
kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi . CXII.törvény idevonatkozó paragrafusai alapján jött létre, továbbá az adatkezelés és

-feldolgozás ezen törvények maradéktalan betartásával történik. Az adatkezelés a cél
megvalósulásáig tart.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan jogorvoslat terjeszthető elő az alábbi fórumokon:
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett bejelentést terjeszthet
elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22c.)

