MEGRENDELŐLAP
Megrendelem
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK JOGÉRTELMEZÉSI MÓDSZEREI című kiadványt
................. példányban 5000 Ft-os áron.

A JogTudor program kedvezményt csak a weboldalra belépve, a vásárlási folyamaton végighaladva tudja igénybe venni!
A feltüntetett ár az általános forgalmi adót igen, a csomagolási és postaköltséget nem tartalmazza.

Név: ..............................................................................................................................................................................
Beosztás:......................................................................................................................................................................
Számlázási név: ............................................................................................................................................................
Adószám: .....................................................................................................................................................................
Számlázási cím: ............................................................................................................................................................
Szállítási cím:................................................................................................................................................................
Ügyintéző telefonszáma: ...........................................

E-mail cím:...............................................................................

Törzsvásárlói kártya száma: ....................................
A kiadvány árát

átutalással,

utánvéttel fizetem.

Adatkezelési tájékoztató
Az adatok szolgáltatása önkéntes, de azok megadásának hiányában nem tudjuk megrendelését teljesíteni. A könyv ellenértékének megfizetését követően a számlázási
adatok kezelése jogszabályon alapul.
Adatkezelő: ORAC Kiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:
(1) a kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, email-cím) a könyv megküldése céljából ezen cél teljesítéséig kezeljük;
(2) a számlázási adatokat és számviteli bizonylatokat (beleértve a befizetések adatait, pl. indító számlaszám, indító számla tulajdonosa és az átutalás egyéb, a fizetést
lebonyolító pénzintézet által rögzített adatai) a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló mindenkor hatályos törvényben a számviteli bizonylatok
megőrzésére előírt határidőig (jelenleg a 2000. évi C. törvény szerint a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig) kezeljük.
(3) ha Ön hozzájárul, a felvett név- és e-mail-cím adatot az ORAC Kft. hírlevelének eljuttatása céljából is kezeljük. Hozzájárulását kérjük, a következő mezőben aláírásával
fejezze ki: ..............................................................................................
Ezen adatot az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja:
A fenti (1) pontban meghatározott adatkezelés esetén az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);
A fenti (2) pontban meghatározott adatkezelés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja).
A fenti (3) pontban meghatározott adatkezelés esetén az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
Érintetti jogok:
Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve az
(1) pontban foglalt adatok esetén automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Az (1) bekezdésben foglalt adatkezelés tekintetében Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor
visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
Címzettként az adatokhoz hozzáfér az Adatkezelő számára könyvelési tevékenységet végző vállalkozás mint adatfeldolgozó (jelenleg a HVG Kiadó Zrt.).
Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk; automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást nem végzünk.
Jogainak vélt megsértése esetén Ön eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén továbbá az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Megrendelését a következő módon juttathatja el kiadónkhoz:
Postai úton: ORAC Kiadó Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
E-mailben: info@orac.hu • Interneten: www.orac.hu

