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Hírlevelünket a feliratkozottak által megjelölt hírcsoport(ok)ba történő új tartalom feltöltésekor küldjük, 
melyből az ÉNYKK Zrt-vel kapcsolatos információkról, a társaság eseményeiről értesülhet. Az adatkezelés 
önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
 

 

Az adatkezelés célja: elektronikus Hírlevélre feliratkozók számára információ küldése e-mailben  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

A kezelt adatok: név, e-mailcím 

Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig 

Az érintett jogai: 

Az érintett az ÉNYKK Zrt. adatvédelmi felelősénél (levélben: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., faxon: 94/517-
625, e-mailben: jogiiroda@enykk.hu, illetve munkanapokon 10.00-14.00 között telefonon: 94/517-618) 
tájékoztatást kérhet a társaság által kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve az adatbázisból 
való törlését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C. tel: +36(1)391-1400). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat.  
Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban az ÉNYKK Zrt.-t keresse fel. 
 
 
Feliratkozás az elektronikus Hírlevélre: 

A feliratkozás során személyes adatainak megadásával, illetve az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával adja 
hozzájárulását a fenti célból és feltételekkel történő adatkezeléshez. 
 
Leiratkozás az elektronikus Hírlevélről: 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, a 
következő módokon: 

• a honlapon keresztül: http://enykk.hu/options vagy a hírlevél alján lévő linkre kattintva (leiratkozás);  
• e-mailben: jogiiroda@enykk.hu;  
• levélben: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 

 
Az ÉNYKK Zrt. honlapján regisztrált felhasználó regisztrációjának megszűntetését (felhasználói nevének és email 
címének az ÉNYKK Zrt. internetes portáljának adatbázisából történő végleges törlését) e-mailben kérheti a 
következő címen: jogiiroda@enykk.hu. 
 
Az ÉNYKK Zrt. jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok 
kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

 
Az adatkezelő adatai: 

Név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Rövid név: ÉNYKK Zrt. 
Cégjegyzékszám: 18-10-100701 
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: jogiiroda@enykk.hu 
 

 
A társaság adatkezeléseiről szóló Általános Adatkezelési Tájékoztató a www.enykk.hu oldalon az Adatvédelem menüpont 
alatt, illetve kifüggesztve az autóbusz-állomások hirdetőtábláin, valamint a társaság ügyfelei számára a szolgáltatások 
igénybe vétele érdekében nyitva álló működési helyeken (pl. a Kereskedelmi Irodában, az Utazási Irodában, az értékesítési 
pontokon, stb.) található. 


