Adatvédelem
AdBox Affiliate Program
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt az Általános
Szerződési Feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott
fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
1.

2. Együttműködő Partnerek adatai
Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: felhasználónév (email formátumban),
vezetéknév, keresztnév, partner (webmester) azonosító, értesítési email cím, cég
neve, cég (/magánszemély weboldala, közösségi csatornája, amin reklámozni
fog), utca házszámmal, város, ország, irányítószám, telefon, fax.
A hirdetéssel és kifizetéssel összefüggésben kezelt adatok: számlázási név,
számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca,
házszám), email cím, profilkép, (nem kötelező), megjegyzés (nem kötelező),
egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk.

Egyéb további adatok: regisztrált jutalékai, bannerhelyei, felhasznált hirdetései,
egyéb, az AdBox szoftver működése során egyéb keletkezett felhasználói adatok.
Adatkezelés célja
AdBox Affiliate Program, mint ingyenes reklámszolgáltatás üzemeltetése: A
Sanoma Media Adatkezelési Tájékoztatójának III/1 a, d, e, f, g pontjai
szabályozzák.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más
módon való megszűnéséig tart.
A hirdetéssel és a Hirdető kifizetésével kapcsolatban kezelt adatokat a Sanoma a
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a
alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben
meghatározott elévülési ideig kezeli.
Adatkezelési nyilvántartási Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra
szám
vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi
nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

3. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés időtartama

vezetéknév, keresztnév, email cím, weboldal,
Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)
hozzájárulás visszavonásáig

4. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adathelyesbítés

Adattörlés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók „A
profilom” menüre kattintva a „Personal Details” dobozra kattintva menüpont
alatt. A számlázási és kifizetési adatok a kifizetés előtt minimum 30 nappal
módosíthatóak. Az ezen adatok módosítása az info@adbox.hu email címen
kezdeményezhető.
A regisztráció, valamint a Felhasználói Tartalmak törlése az
ugyfelszolgalat@adbox.hu email címen keresztül kezdeményezhető. A
regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor, amiről a
felhasználó értesítést kap.
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez
adott hozzájárulás az elektronikus levél vagy az ugyfelszolgalat@adbox.hu email
címen, vagy a Sanoma Media Budapest Zrt. 1872 Budapest postai címen vonható

Igényérvényesítési cím,
ügyfélszolgálat

Adatbiztonság

Cookie

Naplózott adatok

vissza.
ugyfelszolgalat@adbox.hu
(+36 1) 437 3600
Budapest 1037, Montevideo u. 9.
A Sanoma az ugyfelszolgalat@adbox.hu részére küldött panaszokat, kérdéseket
és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még
folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
A Sanoma a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó
helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle
visszaállítani.
A Sanoma a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest, Szentmihályi út 137.) telepített,
24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.
A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a
rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó
számítógépét, amely 30 napig kerül tárolásra a Felhasználók a böngésző
programjában. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a
böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.
A Sanoma statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések
megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése
érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat, Partner bejelentkezési
időpontja, a Felhasználó Partneren keresztüli látogatásának dátuma, a Partner
és a Felhasználó IP címe, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa
és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

Külső webanalitikai és
hirdetés-kiszolgálók

Adatkezelési Tájékoztató X.D.2. (Adwords, Adsense, Analytics), X.D.3.
(WebAUDIT), X.D.4. (Gemius Hungary), X.D.5. (Adverticum Zrt)

Tájékoztató érvényes

2012. október 30-tól.

