
Elektronikus hírlevél adatkezelési nyilatkozat 
 
Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul 
ahhoz, hogy kizárólag az Intelliport Solutions Kft. (székhely: 4032 Debrecen 
Böszörményi út 180. cgsz: 01-09-882938- továbbiakban: IPS) hírlevelet küldjön 
Önnek, és az Ön által ehhez megadott e-mail címét és nevét nyilvántartsa, - a 
jogszabályi előírások betartása mellett – kezelje, melyeket 3. személynek nem ad át.  
A hírlevélben - annak típusától függően - havi rendszerességgel kap tájékoztatást az 
új szolgáltatásainkról, termékeinkről, esettanulmányainkról, akcióinkról és hasznos 
információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak.  
 
Személyes (megadott) adatok kezelése  
Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozattal adja meg részünkre saját e-
mail címét és nevét abból a célból, hogy az IPS Önnek jelen feliratkozásával kért 
hírleveleket, tájékoztató anyagokat küldhessenek elektronikus úton, valamint 
kapcsolatba léphessenek Önnel a megadott elérhetőségén.  
 
Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az IPS marketing 
célokból hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsák és kezeljék.  
Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja - 
az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „leiratkozás lehetőség” linken keresztül 
leiratkozással - elektronikus úton az info@intelliport.hu címre küldött e-mailben, és 
kezdeményezheti az IPS által nyilvántartott fenti adatainak törlését.  
 
Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a 
info@intelliport.hu címen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve 
törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni 
tiltakozási jog.  
Jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  
A megadott adatokat az IPS az Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, 
azokat maradéktalanul betartva kezeli.  
A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.  

Feliratkozás IPS elektronikus hírlevelekre 

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul 
ahhoz, hogy az IPS hírlevelet küldjön Önnek, és az Ön által ehhez megadott e-mail 
címét és nevét nyilvántartsa, - a jogszabályi előírások betartása mellett – kezelje. A 
hírlevélben - annak típusától függően - havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új 
szolgáltatásainkról, termékeinkről és akcióinkról és hasznos információkról. A 
hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat a 
hírlevélben található linken. 
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