
Adatkezelési Tájékoztató 
a tesztvezetésre jelentkezők számára  

 
 
A Toyota Motor Europe (TME) tájékoztatja a lexus.hu oldalon tesztvezetésre jelentkezők az általuk 
megadott személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek jogairól. 
 
 
1. Az adatkezelők megnevezése: 
 

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

 
 
2. Az adatkezeléssel érintett személyek 
 

A lexus.hu oldalon tesztvezetésre jelentkezők. 

  
 
3. A kezelt adatok:  
 
Az adatkezelők a jelentkezők következő adatait kezelik:  
 
- név,  
- telefonszám 
- e-mail cím 
 
                  
 
4. Az adatkezelés célja:  
 
- tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása 
 
- reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése.  
 
 
 
5. Az adatkezelés jogalapja 
 
A) tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása esetén: 
 
az Európai Unió 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely szerint az adatkezelés 
jogszerű, ha arra adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése miatt van szükség 
 
B) reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség 
mérése esetén: 
 
az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása. 
 
 
6. Az adatkezelés módja 
 
Az érdeklődők a lexus.hu oldalon a nevük, telefonszámuk (opcionális), e-mail címük megadásával jelentkeznek 
tesztvezetésre. Adataik a TME által működtetett adatbázisba, majd onnan a jelentkező által beállított 
márkakereskedéshez kerül.  
 

http://www.toyota-europe.com/
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A TME és a márkakereskedések garantálják, hogy az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok 
betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést 
megtesznek, amely az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az 
irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak 
megfelelően kezeljék.  
 
 
7. Az adatkezelés időtartama 
 
 
- A TME és a szolgáltatást nyújtó márka-kereskedés a tesztvezetésre jelentkezők, de a szolgáltatást igénybe nem 
vevők adatait a tesztvezetéssel kapcsolatos kampány lezárását követően törlik. 
 
- A TME és a szolgáltatást nyújtó márka-kereskedés a tesztvezetést igénybe vevők adatait az esetlegesen felmerülő 
polgári jogi igény érvényesítése érdekében 5 évig kezelik.  
 
- A TME és a szolgáltatást nyújtó márka-kereskedés a tesztvezetést igénybe vevők adatait reklám, hírlevél, egyénre 
szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése érdekében az ügyfél-
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezeli.  
 
 
 
 
8. 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, illetőleg a márkakereskedések e-mail címére 
megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik marketing célú további kezelését. 

 
9. 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), illetőleg panaszt tehet a márkakereskedés e-mail címén, panasszal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.  
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