
Adatkezelési Tájékoztató 
a lexus.hu oldalon regisztrálók számára  

 
 
A Toyota Motor Europe (TME) tájékoztatja a lexus.hu oldalon regisztrálókat az általuk megadott 
személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról. 
 
 
1. Az adatkezelő megnevezése: 
 

Toyota Motor Europe (Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium), www.toyota-
europe.com e-mail: Data.Protection@toyota-europe.com 

 
2. Az adatkezeléssel érintett személyek: 
 

A lexus.hu oldalon regisztrálók. 

  
 
3. A kezelt adatok:  
 
Az adatkezelők az érdeklődők következő adatait kezelik:  
 
- név,  
- e-mail cím 
- a regisztráló kérdései, üzenetei 
                  
 
4. Az adatkezelés célja:  
 
kapcsolatfelvétel, az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása 
 
5. Az adatkezelés jogalapja 
 
A regisztrálónak az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása. 
 
6. Az adatkezelés módja 
 
A regisztrálók a lexus.hu oldalon a nevük és e-mail címük megadásával regisztrálnak. Az adatok az AmazeRealise által 
működtetett adatbázisba kerülnek. 
 
A TME az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli. Az adatkezelő az 
adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesz, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítja, hogy az irányítása alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő 
munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.  
 
 
 
7. Az adatkezelés időtartama 
 
 
A TME a regisztrálók adatait a regisztrációtól számított 5 évig kezeli. A határidő lejárta után az adatok további 
kezeléséhez a regisztráló ismételt hozzájárulására van szükség. 
 
 
 
8. Adatfeldolgozók igénybevétele 
 
A TME adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozót bízta meg: 
 

http://www.toyota-europe.com/
http://www.toyota-europe.com/


AmazeRealise (First Floor, Royal Liver Buildings Pier Head Liverpool L3 1HU, Tel: +44 (0)151 255 2100, E-mail: 
info@amaze.com) 

 
 

9. Az érintettek jogai 

A regisztrálók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok 
helyesbítését, módosítását. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. 

A regisztrálók a Data.Protection@toyota-europe.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják 
személyes adataik további kezelését. 

 
11. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő Data.Protection@toyota-europe.com e-
mail címén, beadvánnyal fordulhat a belga adatvédelmi hatósághoz: Belgian Data Protection Authority (Rue de la 
Presse 35, 1000 Brussels, contact@apd-gba.be)  
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