LIFESTYLE PROGRAM ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A BioTech USA Kft. által hirdetett Lifestyle Program (továbbiakban: Program) lebonyolítása érdekében a
BioTech USA Kft. kezeli a Programba történő regisztráláskor kitöltött kérdőív során megadott személyes
adataidat a szükséges mértékben és időtartamig. A Programban való részvételhez önkéntesen és
kifejezetten hozzá kell járulnod. A Programban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
A BioTech USA Kft. mint adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel az
igényeidnek leginkább megfelelő termékcsomag összeállítása és az ahhoz kapcsolódó ajánlattétel emailen keresztül történő kiküldése során a Program működtetése céljából.

1. Adatkezelő adatai
BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.,
Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, Email: adatvedelem@biotechusa.com)
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail
cím: dpo.btu@dnui.hu
2. Kezelt adatok köre:
Kötelező adatok: név, email cím, nem, életkor, életmóddal kapcsolatos válaszok.
Adatkezelő a pontosság elvének megfelelően a kitöltött kérdőív során megadott adataidat (az e-mail
címed és a neved kivételével) a regisztrációt követő 1 hónapig kezeli. Ezt követően újból ki
kell töltened az életmódoddal kapcsolatos kérdőívet. A kérdőív újbóli kitöltése nem érinti a regisztrációt,
pusztán az adataid aktualizálását szolgálja az igényeidnek leginkább megfelelő termékekkel, valamint
egyéb életmóddal kapcsolatos tájékoztatás érdekében.
A Programban regisztrálás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az
Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem
vállal felelősséget.
3. Adatkezelés célja:
Az adatkezelés és feldolgozás célja a Lifestyle Program működtetése, az életmóddal kapcsolatos
szokások kiértékelése a résztvevők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében, valamint a résztvevők
hatékonyabb tájékoztatása az igényeiknek leginkább megfelelő termékek vásárlási lehetőségéről. Az
Adatkezelő a regisztráció során megszerzett adatok alapján személyre szabott életmóddal
kapcsolatos tanácsokat nyújt, illetve az eredményei alapján nyújtott csomagajánlat megvásárlása után
egyéni étrendet, továbbá edzésterveket oszt meg a résztvevőkkel.
Adatkezelő az így megszerzett adatokat kizárólag a résztvevő személyek igényeinek leginkább megfelelő
termékcsomag összeállításához, valamint a résztvevő személyek e-mail címére kiküldött ajánlattételhez
használja fel.
4. Az adatkezelés időtartama, menete:
Adatkezelő a résztvevő személyek által megadott adatokat a résztvevők hozzájárulásának
visszavonásáig, valamint a Lifestyle Programban történő részvétel időtartamáig kezeli. Amennyiben a
Lifestyle program keretein belül ajánlott csomagajánlatot résztvevő nem vásárolja meg, úgy adatai a

regisztrációtól számított 1 hónapon belül törlésre kerülnek. Amennyiben résztvevő a csomagajánlatot
meg kívánja vásárolja, úgy regisztrálnia szükséges a 🥇BioTechUSA Online Vásárlás-

Táplálékkiegészítők egyenesen a gyártótól weboldalon. Ebben az esetben a vásárlás véglegesítésével
résztvevőre kiterjed a weboldal adatkezelési tájékoztatójában (Adatvédelmi tájékoztató – BioTechUSA)
megfogalmazott adatkezelés is. Felhívjuk figyelmed, hogy a weboldalon vendégvásárlóként is meg tudod
vásárolni a számodra ajánlott csomagot, azonban a Lifestlye tagság feltétele a shop.biotechusa.hu
weboldalon történő regisztráció. A számodra összeállított edzéstervet és étrendet a csomagajánlat
megvásárlása után a regisztrált fiókodban találod. Ennek hiányában nem tudjuk számodra biztosítani a
megfelelő edzéstervet és az étrendet.
Amennyiben a résztvevő megvásárolja a csomagajánlatot, úgy a program folytonossága érdekében az
adatokat hozzájárulás visszavonásáig, illetve a webshop fiók törléséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó
használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az
Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására jutott
személyes adatokat.
5. Adatfeldolgozók:
1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és
felmerülő probléma esetén tartja karban.
Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada,
Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529,
Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)
2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.
Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.,
Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856,
Email: info@mongouse.hu)
Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.,
Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)
3. Az Adatkezelő cég marketing tevékenységét megbízott cég koordinálja, aki tevékenységével
összefüggésben hozzáfér a Lifestyle program által kezelt személyes adatokhoz.
Az adatfeldolgozó cég adatai: CoffeeBreak Consulting Kft. (székhely: 2030 Érd, Technikus utca 78.;
Cégjegyzékszám:13 09 189915, Adószám: 26166124-2-13, Email: hello@thecoffeebreak.hu )
Az adatfeldolgozó cég adatai: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (székhely: 1150
Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám:
01/4782080-0, www.emarsys.com, email: vienna@emarsys.com, )
6. Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá egészségügyi adatok kezelése esetén (pl.
ételintoleranciára vonatkozó kérdés) a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.

A Lifestyle Programba való részvétellel hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a
jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult
vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-d) pontok szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez
a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.
a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid
kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult
vagy arra, hogy a rólad a kampánnyal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában
elkérd az Adatkezelőtől.
b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd
a hiányos személyes adatok kiegészítését.
c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt
kapcsolattartási email címén, faxon vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon
jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben
Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat
tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.

8. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben
választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is
megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti
törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso.

9. Adatkezelő elérhetőségei:
Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van BioTechUSA adatkezelésével kapcsolatban, kérjük,
keress minket az alábbi elérhetőségeket, ahol munkatársaink készséggel segítenek Neked:
E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig),
Levelezési cím: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.
Hatályos: 2021.12. 03 napjától
BioTech USA Kft.

