
Tájékoztató a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elektronikus hírlevele igénylésének feltételeiről és 
adatvédelmi vonatkozásairól (felhasználási és adatvédelmi tájékoztató), valamint 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 
A www.hnt.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111., adószám: 18082810-1-42;) – a továbbiakban: üzemeltető – 
ezúton kijelenti, hogy a weboldal útján elérhető hírlevél-szolgáltatásra történő regisztráció során a 
hírlevelet igénylő személy (a továbbiakban: felhasználó) által megadott személyes és egyéb (üzleti) adatokat 
bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat, továbbá az üzemeltető saját adatvédelmi 
szabályzatát  maradéktalanul betartva kezeli, és adatkezelése során megtartja az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá a vonatkozó és 
hatályos magyar jogszabályokat, és a felhasználók személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja.  
 
Az üzemeltető az előbbiek mellett egyebekben is megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes 
adatok biztonságáért. 
 
A regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatokat (név, e-mai cím, postacím, pincészet 
neve, művelt terület nagysága és termelt bor mennyisége) valamint egyéb (üzleti) adatokat üzemeltető 
tárolja és feldolgozza. 
 
Az üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul (2011. 
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a hírlevél 
igénybe vétele a weboldalon elérhető adatlap kitöltéséhez és regisztrációhoz kötött, és az ott 
meghatározott adatok közlését szükségessé teszi. 
 
A weboldalon a hírlevélre történő regisztrációval a felhasználó egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban 
rögzítetteket. 
 
Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az 
üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes 
adatait kezelje. 
 
Az adatkezelés célja: a) a regisztrált felhasználók részére hírlevél küldés, b) marketing célú adatkezelés, c) 
üzleti célú ajánlatok küldése, d) szaklapok (pl. Borászati Füzetek) küldése postai úton. 
 
A felhasználó adatait az üzemeltető azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a weboldal működtetésében, 
vagy a hírlevél összeállításában, illetve a marketing- és üzleti célú ajánlatok összeállításában 
közreműködnek. 
 
Az üzemeltető tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy 
számára nem továbbítja. 
 
Az üzemeltető személyes adatként kezel minden olyan adatot, melyet a regisztráció során a felhasználó 
megad. 
 
A felhasználó a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy törölheti. 
 
A felhasználó kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá adatainak helyesbítését, valamint 
személyes adatainak törlését vagy zárolását. Amennyiben a felhasználó az adatkezelést sérelmesnek tartja, 
tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
 
A felhasználó az adataival, illetve azok módosításával vagy törlésével kapcsolatos igényét, továbbá az 
adatok felhasználásának korlátozását vagy megtiltását az üzemeltetőnek a weboldalon meghatározott 
címeire jutathatja el. 
 
A felhasználó kijelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja jelen tájékoztatóban foglaltakat. 



 
A regisztrációval egyidejűleg a felhasználó kijelenti, hogy a weblapon elhelyezett tartalom útján megfelelő 
tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről, és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
kezeléséhez, és felhatalmazza az üzemeltetőt, hogy az adatokat jelen adatvédelmi tájékoztatóban és 
nyilatkozatban írt módon felhasználja. 
 
A felhasználó kötelességet vállal arra, hogy a regisztráció során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen 
adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben a felhasználó 
valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és 
szabálysértési szabályok szerint felel. 
 


