A CRYPTON DIGITAL, SE TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Ön személyes adatainak a
CRYPTON DIGITAL, SE társaság (székhelye: 841 04 Bratislava, Staré Grunty 18, Szlovák
Köztársaság, statisztikai számjele: 51 051 435, a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékébe bejegyzett
társaság, szakasz: Po (kötelezett személy), cégjegyzékszám: 4211/B; a továbbiakban: Adatkezelő)
által végzett kezeléséről ad tájékoztatást, amelyre a https://crypton.digital és a https://hodlx.digital
weboldalakon, az Adatkezelő közösségi oldalain, illetve az Adatkezelő szolgáltatásnyújtása és
rendezvényeinek szervezése során kerül sor.
Jelen Szabályzatban az Adatkezelő arról ad tájékoztatást, hogy miért kezeli az Ön személyes
adatait, hogyan kezeli őket, mennyi ideig tárolja őket, milyen jogok illetik meg Önt az
adatkezelés kapcsán, illetve a személyes adatai kezelésével kapcsolatos egyéb lényeges
tényekről tájékoztatja Önt. Jelen Szabályzattal az Adatkezelő eleget tesz az érintettekkel
szembeni tájékoztatási kötelezettségének mind abban az esetben, ha az Adatkezelő közvetlenül
Öntől mint érintettől gyűjti a személyes adatokat, mind abban az esetben, ha más forrásból gyűjti
a személyes adatait.
Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények
módosításáról szóló Tt. 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: Törvény), illetve egyéb adatvédelmi
jogszabályok (a továbbiakban: Adatvédelmi jogszabályok) előírásainak megfelelően kezeli az Ön
személyes adatait.
Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért a jelen Szabályzatban
átlátható módon adunk Önnek tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről és az Önt megillető
jogokról, amelyeket érintettként az Adatkezelővel szemben gyakorolhat. Jelen Tájékoztatóban
részletezzük továbbá a személyes adatok kezelésének konkrét céljait, az általunk kezelt személyes
adatok körét és típusát, a kezelés jogalapját, azt, hogy kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait
stb.
Az Adatkezelőhöz a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kérdésekben a
CRYPTON DIGITAL, SE, 841 04 Bratislava, Staré Grunty 18, Szlovák Köztársaság címen vagy emailben a dpo@crypton.digital e-mail-címen fordulhat.
Az Adatkezelő nem jelölt ki
adatvédelmi tisztviselőt.
1. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
Az Adatkezelő az adattakarékosság elvének megfelelően kezeli az Ön személyes adatait úgy,
hogy teljesíteni tudja a megkötött szerződéseket és a jogi kötelezettségeit, hogy kezelje azokat a
személyes adatokat, amelyek kezeléséhez jogos érdeke fűződik, vagy hogy kezelje azokat a
személyes adatokat, amelyek kezeléséhez Ön a hozzájárulását adta. Az adatkezelő minden esetben
csak olyan mértékben kezeli a személyes adatokat, hogy teljesüljön az adatkezelés célja. Ez azt
jelenti, hogy az Adatkezelő nem kér Öntől olyan személyes adatokat, amelyekre nincs szüksége az
adatkezelés konkrét céljának eléréséhez.
A személyes adatok konkrét kategóriáit, amelyeket az Adatkezelő Önre vonatkozóan az
egyes adatkezelési célok esetében kezel, az egyes célokat összefoglaló alábbi táblázat
tartalmazza.
2. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő közvetlenül Öntől mint érintettől gyűjti az Ön személyes adatait, amennyiben
azokat Ön adja át az Adatkezelőnek (pl. szerződéskötéskor – az Adatkezelő weboldalán való
regisztráláskor, a pénzmosás elleni védelemről szóló jogszabályokban előírt azonosítása és
ellenőrzése során vagy az Adatkezelő weboldalának látogatásakor). Egyes esetekben – főleg akkor,
ha az Adatkezelővel szerződést köt valamely gazdasági társaság vagy egyéb szervezet,
amelynek Ön a képviselője vagy kapcsolattartója, az Ön személyes adatait ettől a szervezettől
gyűjtjük.
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő kizárólag indokolt célokból, korlátozott ideig és a lehető legmagasabb szintű
védelem mellett kezeli az Ön személyes adatait. Az Adatkezelő csak akkor kezeli a személyes
adatokat, ha azok kezeléséhez megfelelő jogalappal rendelkezik, vagyis az adatkezelés a
jogszerűség elvének megfelelően történik. Az Adatkezelő minden esetben az adattakarékosság
elvének megfelelően tárolja a személyes adatokat. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat
kizárólag olyan ideig kezeli, amíg elengedhetetlenül szükséges azok tárolása. Ezt követően az
Adatkezelő törli a személyes adatokat, kivéve, ha erről jogszabály másként rendelkezik.
Az adatkezelés konkrét céljait, jogalapjait és a személyes adatai tárolási időtartamát a kezelés
konkrét céljától függően az alábbi táblázat foglalja össze. Kérésre az Adatkezelő részletes
tájékoztatást nyújt Önnek a személyes adatai tárolásának időtartamáról.

Célok

Számviteli
feldolgozása

Jogalap

bizonylatok A Rendelet 6. cikk (1)
bek. c) pontja – az
adatkezelés
jogi
kötelezettség
teljesítése
során
történik
(a
számvitelről
szóló,
többször módosított
Tt.
431/2002.
sz.
törvény,
a
jövedelemadóról
és
társasági adóról szóló,
többször módosított
Tt.
595/2003.
sz.
törvény, az általános
forgalmi adóról szóló,
többször módosított
Tt.
222/2004.
sz.
törvény)

Szerződéskötések és az
Adatkezelő
szerződéses
kötelezettségeinek
teljesítése a beszállítókkal
és szolgáltatókkal kötött
szerződések alapján

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. b) pontja – a
személyes
adatok
kezelése
a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítése
során
történik

A személyes adatok
kategóriái

Az érintettek
kategóriái

Adattárolás
időtartama

természetes személyek
–
beszállítók
és
szolgáltatók
és
képviselőik, közvetítők,
beszállítók
és
szolgáltatók
alkalmazottai
és
képviselői, természetes
személyek – ügyfelek
és képviselőik

a
jogi 10 évig azt az évet
kötelezettségek
követően,
amelyre
teljesítéséhez
vonatkoznak
szükséges általános
személyes
adatok
(név,
lakcím/telephely
címe,
a
szolgáltatásnyújtás
helyének
címe,
elérhetőségek
–
telefonszám,
email-cím,
banki
adatok)

természetes személyek
– üzleti partnerek és
képviselőik,
természetes személyek
–
szolgáltatók
és
képviselőik,
természetes személyek
–
üzleti
partnerek
képviselői (kötelezett
személyek)

általános személyes
adatok (elsősorban
a név, telephely
címe,
számlázási
cím, telefonszám, email-cím)

a
szerződéses
jogviszony
időtartama alatt és
annak megszűnését
követően a létrejött
szerződésekből
eredő jogi és egyéb
követelések
teljes
körű rendezéséig

Szerződéskötések és az
Adatkezelő
szerződéses
kötelezettségeinek
teljesítése az Adatkezelő
által
üzemeltetett
crypton.digital
és
hodlx.digital
weboldalakon regisztrált
felhasználókkal
–
ügyfelekkel
kötött
szerződések
alapján
(beleértve a szerződést
megelőző kapcsolatokat) –
a
kriptovalutákkal
kapcsolatos szolgáltatási
szerződések alapján

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek
bek. b) pontja – a –
ügyfelek
és
személyes
adatok képviselőik
kezelése
a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítése
során
történik

a
szerződéskötéshez –
regisztrációhoz
szükséges általános
személyes adatok:
név,
e-mail-cím,
származási ország,
jelszó,
fizetésekkel
kapcsolatos egyéb
adatok:
fizetési
adatok, a virtuális
pénztárca
adatai,
vásárlási
előzmények,
a
regisztrált
felhasználó – ügyfél
portfóliójának
mértékére
és
szerkezetére
vonatkozó adatok

a
szerződéses
jogviszony
időtartama alatt és
annak megszűnését
követően a létrejött
szerződésekből
eredő jogi és egyéb
követelések
teljes
körű rendezéséig

Regisztrált felhasználók –
ügyfelek
fiókjainak
vezetése az Adatkezelő
által
üzemeltetett
crypton.digital
és
hodlx.digital
weboldalakon

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek
bek. b) pontja – a –
ügyfelek
és
személyes
adatok képviselőik
kezelése
a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítése
során
történik

a
szerződéskötéshez –
regisztrációhoz
szükséges általános
személyes adatok:
név,
e-mail-cím,
származási ország,
jelszó,
fizetésekkel
kapcsolatos egyéb
adatok:
fizetési
adatok, a virtuális
pénztárca
adatai,
vásárlási
előzmények,
a
regisztrált
felhasználó – ügyfél
portfóliójának
mértékére
és
szerkezetére
vonatkozó adatok

az
aktív
fiók
fennállása
és
az
utolsó
bejelentkezéstől
számított
15
hónapig,
vagy
a
létrejött szerződésből
eredő jogi és egyéb
követelések
teljes
körű rendezéséig

A
crypton.digital
weboldalon
kötött
marketer
szerződések
létrejötte és teljesítése

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek
bek. b) pontja – a –
ügyfelek
és
személyes
adatok képviselőik
kezelése
a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítése
során
történik

a
szerződéskötéshez –
regisztrációhoz
szükséges általános
személyes adatok:
név,
e-mail-cím,
származási ország,
jelszó,
fizetésekkel
kapcsolatos egyéb
adatok:
fizetési
adatok, a virtuális
pénztárca
adatai,
vásárlási
előzmények,
a
regisztrált
felhasználó – ügyfél
portfóliójának
mértékére
és
szerkezetére
vonatkozó adatok, a
marketer hálózat –
affiliate adatai

a
szerződéses
jogviszony
időtartama alatt és
annak megszűnését
követően a létrejött
szerződésekből
eredő jogi és egyéb
követelések
teljes
körű rendezéséig

A távollévők között kötött
szerződés
létrejöttével
kapcsolatos
jogi
kötelezettségek teljesítése

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek általános személyes a távollevők között
bek. c) pontja – az – ügyfelek (fogyasztók) adatok
kötött
szerződés
adatkezelés
jogi és képviselőik
időtartama alatt és a
kötelezettség
távollevők
között
teljesítése
során
kötött szerződésből
történik (a távollevők
eredő jogi és egyéb
között vagy az eladó
követelések
teljes
üzlethelyiségén kívül
körű rendezéséig
kötött
szerződés
alapján
történő
áruértékesítés
vagy
szolgáltatásnyújtás
során
történő
fogyasztóvédelemről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló
Tt.
102/2014.
sz.
törvény)

Díjmentes
oktatási
szolgáltatások
nyújtása
online
szemináriumok
segítségével

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek e-mail-cím, név
bek. b) pontja – a – ügyfelek
személyes
adatok
kezelése
a
szerződéses
kötelezettségek
teljesítése
során
történik

a távollevők között
kötött
szerződés
időtartama alatt és a
távollevők
között
kötött szerződésből
eredő jogi és egyéb
követelések
teljes
körű rendezéséig

Beszállítók, egyéb üzleti
partnerek és ügyfelek és
kapcsolattartóik
(üzleti
partnerek vagy ügyfelek –
jogi személyek esetében),
létrejött
szerződések
nyilvántartása
és
a
megfelelő kapcsolattartás

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. f) pontja – a
személyes
adatok
kezelése
az
Adatkezelő
jogos
érdeke
alapján
történik,
ami
az
Adatkezelő
beszállítóinak, üzleti
partnereinek
és
ügyfeleinek,
illetve
ezek
kapcsolattartóinak
nyilvántartása
a
szerződéses
jogviszonyokban
a
szerződéses
kötelezettségek
megfelelő
teljesítéséhez, a jogi
igények
esetleges
előterjesztéséhez és a
megfelelő szerződéses
kapcsolattartáshoz

természetes személyek
–
beszállítók
és
szolgáltatók,
alkalmazottaik
és
képviselőik, közvetítők,
természetes személyek
–
ügyfelek
és
képviselők

általános személyes
adatok
(név,
cégnév,
lakcím/telephely
címe, elérhetőségek
– telefonszám, email-cím,
adott
szervezethez fűződő
jogviszony)

a
szerződéses
jogviszony
megszűnését követő
5 évig

Reklamációk kezelése, a
reklamációkkal
kapcsolatban
előírt
dokumentáció vezetése

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. c) pontja – az
adatkezelés
jogi
kötelezettség
teljesítése
során
történik
(a
fogyasztóvédelemről
és a Szlovák Nemzeti
Tanács
szabálysértésekről
szóló Tt. 372/1990. sz.
törvényének
módosításáról szóló,
többször módosított
Tt.
250/2007.
sz.
törvény, a többször
módosított
Tt.
40/1964. sz. törvény a
szlovák
Polgári
törvénykönyvről)

reklamációs
igényt általános személyes a reklamációs igény
érvényesítő
adatok
érvényesítésének
természetes személyek
napjától számított 3
(ügyfelek,
évig,
ha
a
alkalmazottaik
és
reklamációs
igényt
képviselőik)
ügyfél – természetes
személy érvényesíti,
és a reklamációs
igény
érvényesítésének
napjától számított 4
évig,
ha
a
reklamációs
igényt
ügyfél – jogi személy
érvényesíti

Kötelezettségek teljesítése
az ügyféltámogatás és a
fizetési tranzakciókban a
szokatlan üzleti műveletek
felderítése
során
(az
ügyfél és az üzleti művelet
azonosítása beleértve a
hivatalos iratok másolását
és szkennelését, illetve az
adattárolást) – az ügyfél
azonosítása
az
online
tranzakciók
végrehajtásához és egyéb
kötelezettségek teljesítése
a
pénzmosás
elleni
védelem
területén
kötelezett
személyként
(KYC)

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. c) pontja – az
adatkezelés
jogi
kötelezettség
teljesítése
során
történik (a pénzmosás
és
a
terrorizmus
finanszírozásának
megelőzéséről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló,
többször módosított
Tt.
297/2008.
sz.
törvény, a fizetési
szolgáltatásokról,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló,
többször módosított
492/2009. sz. törvény)

természetes személyek
–
ügyfelek
és
képviselőik, az ügyfelek
tényleges tulajdonosai

név,
születési
dátum,
személyi
azonosító, állandó
vagy egyéb lakóhely
címe,
állampolgárság,
személyazonosításra
szolgáló
okmány
típusa és száma,
egyéb
személyes
adatok,
amelyek
igazolják
a
tényleges
tulajdonos
jogállását vagy az
érintett
személy
munkakörét
az
ügyfélnél

Az ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől
számított 5 évig, ha a
pénzügyi
hírszerző
egység írásban nem
igényel
ennél
hosszabb
idejű
adattárolást
(legfeljebb további 5
évre) a pénzmosás és
a
terrorizmus
finanszírozásának
megelőzéséről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló,
többször módosított
Tt. 297/2008. sz.
törvény
19.
§
rendelkezésének
megfelelően

Az
üzleti
tevékenység
során
az
üzlet
lebonyolításával
kapcsolatos
írásbeli
dokumentumok és adatok
tárolása az AML területén
kötelezett
személyként
(fizetési
tranzakciók
végrehajtásakor)

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. c) pontja – az
adatkezelés
jogi
kötelezettség
teljesítése
során
történik (a pénzmosás
és
a
terrorizmus
finanszírozásának
megelőzéséről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló,
többször módosított
Tt.
297/2008.
sz.
törvény)

természetes személyek
–
ügyfelek
és
képviselőik, az ügyfelek
tényleges tulajdonosai

név,
születési
dátum,
személyi
azonosító, állandó
vagy egyéb lakóhely
címe,
állampolgárság,
személyazonosításra
szolgáló
okmány
típusa és száma, az
üzleti
dokumentumokban
szereplő
egyéb
személyes adatok

Az
üzlet
lebonyolításától
számított 5 évig, ha a
pénzügyi
hírszerző
egység írásban nem
igényel
ennél
hosszabb
idejű
adattárolást
(legfeljebb további 5
évre) a pénzmosás és
a
terrorizmus
finanszírozásának
megelőzéséről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló,
többször módosított
Tt. 297/2008. sz.
törvény
19.
§
rendelkezésének
megfelelően

Az
érintettek
által A Rendelet 6. cikk (1)
gyakorolt jogok kezelése
bek. c) pontja – az
adatkezelés
jogi
kötelezettség
teljesítése
során
történik (a személyes
adatok
védelméről,
valamint
egyes
törvények
módosításáról szóló
Tt.
18/2018.
sz.
törvény)

azok a természetes a kérelem keretében az érintettek által
személyek,
akik megadott általános gyakorolt
jogok
kérelmet terjesztettek személyes adatok
rendezéséig
elő vagy az érintettek
jogait gyakorolták az
Adatkezelőnél

Az
érintettek
gyakorolt
nyilvántartása

által A Rendelet 6. cikk (1)
jogok bek. f) pontja – a
személyes
adatok
kezelése
az
Adatkezelő
jogos
érdeke
alapján
történik,
ami
az
érintettek
által
gyakorolt
jogok
nyilvántartása a jogi
kötelezettségek
teljesítésének
bizonyításához

azok a természetes a kérelem keretében A
jogok
személyek,
akik megadott általános gyakorlásától
kérelmet terjesztettek személyes adatok
számított 5 évig
elő vagy az érintettek
jogait gyakorolták az
Adatkezelőnél

Tájékoztatók és hírlevelek
küldése a kriptovaluták és
az
Adatkezelő
által
nyújtott
szolgáltatások
világából (newsletter) –
közvetlen marketing

A Rendelet 6. cikk (1) a hírlevélre feliratkozó
bek. a) pontja – a természetes személyek
személyes
adatok
kezelése az érintett
hozzájárulása alapján
történik

név, e-mail-cím

A
hozzájárulástól
számított 3 évig vagy
annak visszavonásáig
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

Tájékoztatók és hírlevelek
küldése a kriptovaluták és
az
Adatkezelő
által
nyújtott
szolgáltatások
világából
(közvetlen
marketing a meglévő és
egykori
ügyfelekkel
szemben)

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. f) pontja – a
személyes
adatok
kezelése
az
Adatkezelő
jogos
érdeke
alapján
történik,
ami
a
meglévő
ügyfélkör
fenntartása
és
tájékoztatása
az
Adatkezelő
aktuális
szolgáltatásairól

név,
az
ügyfél
társaságánál
betöltött munkakör,
e-mail-cím

a
szolgáltatásnyújtástól
számított 3 évig vagy
a
leiratkozásig
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

természetes személyek
–
ügyfelek,
olyan
ügyfelek és szervezetek
képviselői, akiknek az
Adatkezelő korábban
szolgáltatást nyújtott

Üzenetek megválaszolása
és az Adatkezelőhöz a
weboldalon
található
kapcsolatfelvételi űrlapok,
a közösségi oldalakról, emailben vagy telefonon
beérkező
üzenetekben
szereplő kérdések/kérések
megválaszolása
és
kezelése

A Rendelet 6. cikk (1) az
üzenetet/kérdést e-mail-cím,
az a
kérelem
bek. f) pontja – a küldő
természetes üzenetben szereplő beérkezésétől
személyes
adatok személyek
egyéb adatok
számított 30 napig
kezelése
az
vagy
a
kérelem
Adatkezelő
jogos
lezárásáig – a cél
érdeke
alapján
teljesüléséig (amelyik
történik,
ami
a
előbb bekövetkezik)
közösségi oldalakon
és más formában
kapott
üzenetek
megválaszolása
a
megfelelő
üzleti
kommunikáció,
a
szolgáltatásnyújtás
minőségének javítása
és
új
ügyfélkör
szerzése érdekében

Ügyfél-referenciák
közzététele az Adatkezelő
szolgáltatásaival
kapcsolatos
elégedettségükről
a
weboldalon

A Rendelet 6. cikk (1)
bek. a) pontja – a
személyes
adatok
kezelése az érintett
hozzájárulása alapján
történik

Fényképek készítése az
Érintettről
és
azok
közzététele beleértve az
érintett nevét, munkakörét
és
elérhetőségeit
az
Adatkezelő weboldalán, az
üzleti
partnerek
weboldalán
és
az
Adatkezelő profiljában a
közösségi oldalakon

A Rendelet 6. cikk (1) természetes
bek. a) pontja – a személyek,
személyes
adatok hozzájárultak
kezelése az érintett adatkezeléshez
hozzájárulása alapján
történik

az érintett neve, a
hozzájárulástól
akik beosztása,
számított 3 évig vagy
az elérhetőségei,
annak visszavonásáig
fényképe
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

Audiovizuális
felvételek
készítése az Érintettről és
azok közzététele beleértve
az
érintett
nevét,
munkakörét
és
elérhetőségeit
az
Adatkezelő weboldalán, az
üzleti
partnerek
weboldalán
és
az
Adatkezelő profiljában a
közösségi oldalakon

A Rendelet 6. cikk (1) természetes
bek. a) pontja – a személyek,
személyes
adatok hozzájárultak
kezelése az érintett adatkezeléshez
hozzájárulása alapján
történik

az érintett
akik munkaköre,
az audiovizuális
felvétele

természetes személyek név,
fénykép,
–
ügyfelek,
akik életkor, foglalkozás
hozzájárultak
az
adatkezeléshez

a
hozzájárulástól
számított 3 évig vagy
annak visszavonásáig
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

neve, a
hozzájárulástól
számított 3 évig vagy
annak visszavonásáig
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

Nyereményjátékok
szervezése a nyilvánosság
számára,
a
nyertesek
közzététele a weboldalon
és
az
Adatkezelő
profiljaiban a közösségi
oldalakon

A Rendelet 6. cikk (1) a nyereményjátékban név, lakcím
bek. a) pontja – a részt vevő természetes
személyes
adatok személyek
kezelése az érintett
hozzájárulása alapján
történik

a
hozzájárulástól
számított 2 évig vagy
annak visszavonásáig
(amelyik
előbb
bekövetkezik)

A
weboldal
látogatottságának mérése
és
az
Adatkezelő
hirdetéseinek
célzása
cookie-k segítségével

A Rendelet 6. cikk (1) természetes személyek általános személyes legfeljebb 2 évig azt
bek. a) pontja – a – ügyfelek, akik a adatok
az évet követően,
személyes
adatok hozzájárulásokat adták
amelyre vonatkoznak
kezelése az érintett
hozzájárulása alapján
történik

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmével kapcsolatban megfelelő belső dokumentációt
vezetett be, amely részletesen leírja az Adatkezelő által az Ön személyes adatainak védelme
érdekében tett megfelelő biztonsági intézkedéseket (elsősorban a fizikai, technikai és szervezési
biztonsági intézkedéseket, pl. jelszóval védett könyvtárak és adatbázisok vagy SSL titkosítási
technológia alkalmazása).
4. KÖZÖS ADATKEZELŐK
A „Kötelezettségek teljesítése az ügyféltámogatás és a fizetési tranzakciókban a szokatlan
üzleti műveletek felderítése során (az ügyfél és az üzleti művelet azonosítása beleértve a
hivatalos iratok másolását és szkennelését, illetve az adattárolást) – az ügyfél azonosítása az
online tranzakciók végrehajtásához és egyéb kötelezettségek teljesítése a pénzmosás elleni
védelem területén kötelezett személyként (KYC)” adatkezelési cél esetében az érintettekre
vonatkozó személyes adatok kezelésének eszközeit és céljait az Adatkezelő mellett a UPDN ONE
s.r.o. társaság (székhelye: 101 00 Praha 10, Michle, Bohdalecká 1420/6, Cseh Köztársaság, statisztikai
számjele: 026 54 962) is meghatározza, amely a személyes adatok fenti célból történő kezelése
során az érintettek személyes adatait az Adatkezelővel együtt közös adatkezelőként kezeli (a
továbbiakban: Közös adatkezelők).
A Közös adatkezelők az Adatvédelmi jogszabályok alapján a kötelezettségek teljesítéséért fennálló
felelősségük megoszlását a Rendelet 26. cikke alapján létrejött Közös adatkezelői megállapodásban
határozták meg, amelynek értelmében:




az érintettek számára kijelölt kapcsolattartó feladatait a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban az Adatkezelő látja el,
a Rendelet 13. és 14. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettséget az Adatkezelő teljesíti,
az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket és feladatokat az
Adatkezelő látja el, a jelen Szabályzat 6. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően.

Az érintett a Közös adatkezelői megállapodás előzőekben említett feltételeitől függetlenül
mindegyik Közös adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Közös adatkezelővel szemben
gyakorolhatja az Adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait.

5. ALKALMAZ-E AZ ADATKEZELŐ PROFILALKOTÁST ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALT?

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során nem alkalmaz profilalkotást, sem
automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, amelynek keretében az Ön személyes aspektusait
értékelné.
6. CÍMZETTEK
Az Ön személyes adatait címzettek részére továbbíthatjuk – államigazgatási szerveknek,
bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek, felügyeleti hatóságoknak a pénzmosás elleni védelem,
fogyasztóvédelem vagy a fizetési szolgáltatások területén, amelyek bizonyos esetekben jogosultak
arra, hogy kezeljék az Ön személyes adatait.
Személyes adatait bizonyos esetekben más szervezetek részére is továbbítjuk, elsősorban olyan
harmadik feleknek, amelyek az előző cikk szerint Közös adatkezelőként járnak el, a UPDN ONE
s.r.o. társaságnak és közvetítőinknek, akikkel adatkezelési megbízási megállapodásokat kötöttünk,
és átlátható listát vezetünk minden egyes közvetítőnkről. Közvetítőink többek között: a
webfejlesztő és weboldalkezelő cégek (beleértve a tárhelyszolgáltatásokat, valamint a reklám- és
marketingszolgáltatásokat), a hírlevél szolgáltatásokat nyújtó cégek, a könyvvezetési
szolgáltatásokat nyújtó cégek és értékesítési képviselőink (természetes személyek –
vállalkozók) a weboldal Affiliate programjának keretében.
Személyes adatainak kezelése során kizárólag olyan közvetítők szolgáltatásait vesszük igénybe,
akik megfelelő technikai és biztonsági intézkedéseket tettek az Adatvédelmi jogszabályokban
előírt biztonságos adatkezelésre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében.
Az Ön személyes adatainak címzettjei továbbá a Facebook, INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn és
Youtube közösségi oldalak és kommunikációs csatornák, amennyiben Ön a fenti közösségi oldalak
valamelyikén küldött üzenetben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy ha hozzájárul ahhoz,
hogy az Adatkezelő közzétegye az Ön személyes adatait az említett közösségi oldalakon és
kommunikációs csatornákon.
7. HARMADIK ORSZÁGOKBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során bizonyos esetekben harmadik országokba
továbbítjuk az Ön személyes adatait:
 ha feliratkozik a hírlevélre, vagy ügyfélhírlevelet kap tőlünk, személyes adatait az USA-ba, a
SendGrid társaság részére továbbítjuk, amely az Adatkezelő által a hírlevélküldéshez használt
szolgáltatást nyújtja,
 abban az esetben, ha Ön hozzájárul az analitikai és marketing cookie-k tárolásához, személyes
adatait az USA-ba, a Google LLC és a Facebook, Inc. társaság részére továbbítjuk, amelyeket az
Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatottságának és az aktivitás mérésére használ,
 abban az esetben, ha Ön a közösségi oldalakon küldött üzenetben veszi fel a kapcsolatot az
Adatkezelővel, vagy ha hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő közzétegye személyes adatait a
közösségi oldalakon vagy más kommunikációs csatornákon (Facebook, INSTAGRAM, Twitter,
LinkedIn és Youtube), személyes adatait az USA-ba, a Facebook companies Inc., a Google, LLC, a
Twitter, Inc. és a LinkedIn Corporation társaságok részére továbbítjuk, amelyek az említett
közösségi oldalakat és kommunikációs csatornákat üzemeltető társaságok.
Személyes adatainak továbbítását a fentiek esetében szabványos szerződéses záradékok biztosítják,
amelyek a fenti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek megfelelően az előzőekben
említett szervezetekkel kötött adatkezelési megbízási szerződések részét képezik.

8. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt mint érintettet:

Az Önt megillető jog

Leírás

Hozzáférési jog – érintettként Ön jogosult
arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendelet 15. cikke szerinti információkhoz
hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő a
rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát
képező személyes adatok másolatát. Ha
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
Adatkezelő
széles
körben
használt
elektronikus
formátumban
bocsátja
rendelkezésre az információkat, kivéve, ha Ön
másként kéri.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) – Ön jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha fennáll
a meghatározott indokok valamelyike, például ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte
vagy kezelte. Ezt a jogát azonban egyedileg kell
értékelni, mivel előfordulhat, hogy az Adatkezelőt
más körülmények (például az Adatkezelő jogi
kötelezettsége) akadályozzák a személyes adatok
törlésében. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben az
Adatkezelő nem tudja teljesíteni a személyes
adatok törlésére irányuló kérését.

A helyesbítéshez való jog – az Adatkezelő
megtette a megfelelő intézkedéseket annak
érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes
adatainak pontosságát, hiánytalanságát és
időszerűségét. Érintettként Ön jogosult arra,
hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy
kiegészítse a hiányos személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza a személyes adatai kezelését. Erre
akkor kerül sor, ha Ön vitatja a személyes adatok
pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes, és
Ön kéri azok kezelésének korlátozását, vagy az
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Adatkezelő
az Ön kérésére korlátozza a személyes adatai
kezelését.

Az adathordozhatósághoz való jog –
bizonyos körülmények között Ön jogosult arra,
hogy személyes adatait egy másik, Ön által
megjelölt adatkezelőnek továbbítsa. Az
adathordozhatósághoz való jog azonban csak
azokra a személyes adatokra vonatkozik,
amelyeket az Adatkezelő az Ön által az
Adatkezelőnek adott hozzájárulása alapján
vagy olyan szerződés alapján kezel, amelynek
Ön az egyik fele, vagy ha az Adatkezelő
automatizált eszközök segítségével kezeli a
személyes adatait.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG – Ön jogosult
arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése
ellen, például ha az Adatkezelő jogos érdek
alapján kezeli az Ön személyes adatait, vagy olyan
adatkezelés esetén, amikor profilalkotásra is sor
kerül. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok ilyen
jellegű kezelése ellen, az Adatkezelő nem
kezelheti tovább a személyes adatait, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű
jogos okok indokolják.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ
VALÓ JOG – ha az Adatkezelő az Ön
hozzájárulása alapján kezeli az Ön személyes
adatait, Ön jogosult arra, hogy bármikor
visszavonja
hozzájárulását,
mégpedig
ugyanolyan formában, mint amilyenben az
adta. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A panasztételhez való jog – ha megítélése
szerint az Önre vonatkozó személyes adatok
kezelése sérti a hatályos jogszabályokat, panaszt
tehet a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák
Köztársaság Adatvédelmi Hivatala (székhelye:
820 07 Bratislava 27, Hraničná 12, Szlovák
Köztársaság;
webhely:
dataprotection.gov.sk,
telefonszám:
02
3231
3214;
e-mail-cím:
statny.dozor@pdp.gov.sk).

Ön a jelen Szabályzat előző pontjában foglalt jogait az Adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja,
amelyek a jelen Szabályzat bevezetőjében szerepelnek.
Az Adatkezelő díjmentesen ad választ az Önt megillető jogok gyakorlására. Ha kérelme ismétlődő
jellegű, megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel a kért
információ nyújtásáért. Az Adatkezelő legkésőbb az Önt megillető jogok gyakorlásától számított 1
hónapon belül válaszol a kérelmére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő minden
esetben tájékoztatja Önt a határidő meghosszabbításáról.
9.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÉS MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK
A marketing és reklámtámogatás keretében az Adatkezelő weboldalán különböző közösségi
oldalakra, például a Facebookra, az INSTAGRAM-ra, a Twitterre, a LinkedIn-re vagy más online
kommunikációs csatornákra, például a Youtube-ra mutató linkek találhatók. Az Adatkezelő ezúton
tájékoztatja Önt, hogy a weboldalon található bővítményre való kattintás és a közösségi oldalra
vagy kommunikációs csatornára való átirányítás után a közösségi oldal vagy a kommunikációs
csatorna adatkezelőjének adatvédelmi szabályzata irányadó, kivéve azokat az eseteket, amikor Ön a
közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel (ebben az
esetben a személyes adatai kezelésére a jelen Szabályzat is irányadó, és az Adatkezelő a fentiekben
foglaltaknak megfelelően kezeli az Ön személyes adatait).
A közösségi oldalak adatkezelői által végzett adatkezelésről az alábbi linkeken talál részletesebb
tájékoztatást: (i) Facebook: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation, (ii) Instagram:

https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/,
(iii)
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (iv) Twitter: https://twitter.com/en/privacy a (v)
Youtube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu.
10. IDŐBELI HATÁLY
Jelen Szabályzat 2020. 06. 08-tól érvényes.
A Szabályzat legutóbbi frissítése 2020. 11. 01. napján történt.
Tekintettel arra, hogy a jövőben szükségessé válhat a jelen Szabályzatban foglaltak frissítése, az
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse a jelen Szabályzatot. Az Adatkezelő ilyen
esetben erről megfelelő módon előzetesen tájékoztatja Önt.

