Az Euro-Konto Kft.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
Az Euro-Konto Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Balázs Árpád u. 6.,
cégjegyzékszám: 13-09-089369, adószám: 11848224-3-13, telefonszám: +36-70941-5442, e-mail: info@eurokonto.hu, önállóan képviseli: Dr. Jasku Zsolt András
ügyvezető), mint adatkezelő és mint Partnerei adatfeldolgozója fontosnak
tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban:
érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és
érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben
tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar
hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső
szabályzatok értelmében jár el.
Jelen

rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata,
amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az
Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen
Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem
tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt
értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében
folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 2000
Szentendre, Balázs Árpád u. 6 sz. alatt.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát
elsődlegesen az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes
személy
Partnereinek
képviselői,
kapcsolattartói,
esetleg
egyéb
munkavállalói, a szolgáltatások után érdeklődők.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
Információ kérése13
1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadása mellett.
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A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

3. Kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám
e-mail cím*
kérdés tartalma*

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás

4. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és
kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Ajánlatkérés
1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott
szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása
mellett.
3. Kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám
e-mail cím*
kérdés/kérés tartalma*
szolgáltatás (speciális)
részletei/kérdés

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
ajánlatadáshoz szükséges

4. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és
kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
Időpontegyeztetés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek,
amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak
szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
2. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden
megadásával időpontot foglal.
4. A kezelt adatok köre:
név*
telefonszám*

természetes

személy,

azonosítás
kapcsolattartás

aki

adatainak

e-mail cím
időpont*
5. Az adatkezelés
kapcsolattartás.

kapcsolattartás
szolgáltatás biztosításához szükséges
célja

az

érintett

számára

időpont

biztosítása

és

6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezelés
1. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul azzal, hogy
bizonyos szolgáltatások előfeltétele adatok megadása az Adatkezelő
számára, amely lehet kötelező (lásd ügyfél-átvilágítás), és lehet önkéntes,
a GDPR alkalmazását követően szerződésen alapuló.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, így például szervezet
nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő
valamely szolgáltatását igénybe kívánja venni.
3. Kezelt adatok köre és célja:
név*
születési név
lakcím* vagy tartózkodási hely címe*

születési hely
születési dátum*
anyja születési neve*
állampolgárság*
adóazonosító jel
személyazonosító igazolvány száma
és érvényességi ideje* vagy útlevél
száma és érvényességi ideje* vagy
tartózkodási engedély száma és
érvényességi ideje*
személyazonosító igazolvány
másolata*
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata*
útlevél másolata*

azonosítás/szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges/számlázáshoz szükséges
azonosítás
azonosítás, kapcsolattartás,
szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges/számlázáshoz szükséges
azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges
azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás

azonosítás/adott kötelezettség (üf.
átvilágítás) teljesítéséhez
szükséges/szolgáltatáshoz szükséges
azonosítás/adott kötelezettség (üf.
átvilágítás) teljesítéséhez
szükséges/szolgáltatáshoz szükséges
azonosítás/adott kötelezettség (üf.
átvilágítás) teljesítéséhez
szükséges/szolgáltatáshoz szükséges

adóigazolvány másolata*

azonosítás/adott kötelezettség (üf.
átvilágítás) teljesítéséhez
szükséges/szolgáltatáshoz szükséges

4. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása az
érintettek számára, Adatkezelő jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek
teljesítése, így például az érintettek azonosítása, továbbá kapcsolattartás.
Szolgáltatások kapcsán az adatkezelések célja lehet a szerződés alapján a
hatósági
regisztrációkhoz,
bejelentkezésekhez
szükséges
meghatalmazások, megbízások és adatok kezelése az érintett, mint
meghatalmazó, megbízó nevében és érdekében.
5. Adatkezelés időtartama függ az adott szolgáltatás tartalmától: azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év, olyan adatok vonatkozásában, amelyek célja az
ügyfél-átvilágítás, Adatkezelő az adatokat az üzleti kapcsolat
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc
évig jogosult kezelni.
Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
1. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR
alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet
nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel
– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az
Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.
3. Kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám*
e-mail cím*
szolgáltatás tárgya, tartalma
díjazás
jogok és kötelezettségek

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme

4. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő
szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően,
kapcsolattartás.
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
5. Adatkezelés
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Ügyfél-átvilágítás
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint
Adatkezelő ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.
2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.
3. Az érintettek köre: Az
Adatkezelő minden
ügyfele, annak
meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselőt az
ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy,
továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen
személy kijelölésre kerül.
4. Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró
természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását
is el kell végezni.
5. Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat
köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:
a. természetes személy
i. családi és utónevét,
ii. születési családi és utónevét,
iii. állampolgárságát,
iv. születési helyét, idejét,
v. anyja születési nevét,
vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
vii. azonosító okmányának típusát és számát;
b. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
i. nevét, rövidített nevét,
ii. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén amennyiben
ilyennel
rendelkezik
magyarországi
fióktelepének címét,
iii. főtevékenységét,
iv. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
v. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
vi. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén
cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről
(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat
számát vagy nyilvántartási számát,
vii. adószámát.

6. Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi
okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
a. természetes személy esetén
i. magyar
állampolgár
esetében
a
személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát,
ii. külföldi
állampolgár
esetén
úti
okmányát
vagy
személyazonosító
igazolványát,
feltéve
hogy
az
magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot
igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,
b. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a
nevében
vagy
megbízása
alapján
eljárni
jogosult
személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt
igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
i. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte,
vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét
benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni
vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről
szóló igazolás kiállítása megtörtént,
ii. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági
vagy
bírósági
nyilvántartásba
vétel
szükséges,
a
nyilvántartásba vétel megtörtént,
iii. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése
vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti
kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő
benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
7. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles
ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló
okirat érvényességét.
8. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles
ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét,
a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő
képviseleti jogosultságát.
9. Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához
kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő
jogosult a fent meghatározott intézkedéseken
túlmenően a
személyazonosságra
vonatkozó
adat
nyilvánosan
hozzáférhető
nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére,
amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

10. A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a
személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban
meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott
okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és
megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek
megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű
végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása
céljából - másolatot készít.
11. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti
kötelezettségek teljesítése.
12. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Adatkezelő az érintetteteket hirdetmény és/vagy szabályzat útján
tájékoztatja az adatkezelés kötelező voltáról, a kezelt adatok köreiről
és egyebekről.
b. Adatkezelő, az üzleti kapcsolat kialakítását megelőzően, szóban is
tájékoztatja az érintettet az átvilágítási intézkedésekről.
c. Az ügyfél kitölti a rá vonatkozó nyilatkozatot a fenti adatainak
megadása mellett.
d. Ügyfél az említett nyilatkozat kitöltésével párhuzamosan igazolja
személyazonosságát.
e. Adatkezelő Munkatársa a személyazonosságot igazoló, fent
meghatározott iratokat lemásolja, és/vagy bedigitalizálja, és a papír
alapú vagy elektronikus másolatot eltárolja az erre rendszeresített
nyilvántartási rendszerben.
f. Összhangban a 2017. évi LIII. törvény előírásával, amennyiben
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény,
körülmény merül fel, az Adatkezelő köteles bejelentést tenni. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a 2017. évi LIII. törvény által a 7-14. §
alapján rögzített adatokat, a bejelentés alapjául szolgáló adat,
tény, körülmény részletes ismertetését és a bejelentés alapjául
szolgáló adatot, tényt, körülményt alátámasztó dokumentumokat,
amennyiben azok rendelkezésre állnak.
b. A feladattal megbízott Munkatárs az érkezett bejelentést a pénzügyi
információs egységként működő hatóságnak haladéktalanul
továbbítani köteles.
13. Az adatkezelés időtartama:
a. Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség
teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől
számított nyolc évig jogosult kezelni.
b. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi
információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII.
törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra

jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles
megőrizni.
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
1. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok
Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő
átutalással kíván fizetni.
3. A kezelt adatok köre és célja:
számlabirtokos neve
bankszámla száma
közlemény
összeg

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás

4. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés
elősegítése, ellenőrzése.
5. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a
Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése
érdekében
elengedhetetlenül
szükséges,
és
ehhez
megfelelő
jogosultsággal rendelkezik.
6. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok
vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.
Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés
1. A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az
Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.
3. A kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám
e-mail cím*
szolgáltatás, tanácsadás részletei*
tanácsadás során feltárt személyes

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás, tanácsadás
válaszadás, tanácsadás

adatok
időpont*

azonosítás

4. Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.
5. Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Oktatással, képzéssel kapcsolatos adatkezelés
1. Az oktatáson, képzésen történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes
megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson,
képzésen.
3. A kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám
e-mail cím*
időpont*

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartáshoz
szükséges

és

teljesítéshez

4. Az adatkezelés célja szolgáltatás (oktatás, képzés) nyújtása az érintett
számára meghatározott időpontban, tartamban és tartalommal, valamint
kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok
vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli
elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
1. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.
3. A kezelt adatok köre és célja:
név
szül. hely, idő
megpályázott pozíció neve

azonosítás
azonosítás
jelentkezés beazonosításához

szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi
különleges adat kezelésére csak
adat
akkor kerül sor, ha az a pozíció
betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely
pozíció betöltésének elbírálásához
neve és az ott eltöltött időszak
szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és pozíció betöltésének elbírálásához
ismeret foka
szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az önéletrajz, és annak
munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig
ki nem választás esetén történő
történő kezeléséhez való hozzájárulás adatkezelés jogalapjához szükséges
jelzése, ha az érintett nem nyer
felvételt
4. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a
kapcsolattartás.
5. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés
során referencia személyt adott meg, e személlyel az Euro-Konto Kft.
felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése
céljából.
6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása
alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett
törlési igényéig.
Panaszkezelés
1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt
szolgáltatásra és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja
(panaszos).
2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de
panasz esetén az adatkezelés kötelező.
3. A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója
név

azonosítás
azonosítás

panasz beérkezésének időpontja
telefonszám
a hívás időpontja
a beszélgetés során megadott
személyes adatok
számlázási/levelezési cím
panaszolt szolgáltatás
csatolt dokumentumok
panasz oka
maga a panasz

azonosítás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása

4. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a
törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és
a kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és
a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a
vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján,
kötelezően, amennyiben a panaszos fogyasztónak minősül.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata
és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet
önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő
közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
3. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve
publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon keresztül
küldött üzenete
érintett általi értékelés, vagy más
művelet eredménye

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás, válaszadás alapja
minőségjavítás, vagy egyéb művelet
célja

4. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A
közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról
is.
5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Weboldalra történő regisztráció
A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára
önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
A kezelt adatok köre és célja:

név*
telefonszám*
mobiltelefonszám
e-mail cím*

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás/belépéshez
szükséges információ az e-mail címre
kerül továbbításra, így azonosítást is
szolgálja
jelszó
azonosítás/későbbi
belépéshez
szükséges
cím (irányítószám, város, közterület, számlázáshoz szükséges adat
házszám, emelet)
egyéb kérdés, kérés
válaszadáshoz
Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak,
kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a
szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Bejelentkezés a weboldalon
A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára
korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott e-mail azonosítás bejelentkezéshez
cím/felhasználónév*
jelszó*
azonosítás bejelentkezéshez
Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása,
jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak –
szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket
rendel.
A kezelt adatok köre és célja:
név*
e-mail cím*
jelszó
ország
város
cím
telefonszám
megrendelt termék/szolgáltatás
megnevezése és darabszáma
fizetési mód
számlázási
cím
(név,
ország,
irányítószám, város, utca, házszám,
kiegészítő adatok)*
rendelésazonosító*
rendelés dátuma*
végösszeg

azonosítás
kapcsolattartás
belépés/azonosítás
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
kapcsolattartás
teljesítéshez és számlázáshoz
szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat

megrendelés későbbi
visszakereshetőségéhez szükséges
teljesítéshez, visszakereshetőséghez
szükséges
pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek
azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés
egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.

Weboldal látogatási adatok
I.

Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan
oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a
látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi
befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és
biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
II.

Cookie-k

1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább
határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
b. Funkcionális cookie-k
c. Célzott cookie-k
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
2. A cookie segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,
felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének
fokozása érdekében.
Adatkezelő végez adatfeldolgozási feladatokat szerződés alapján?
Tevékenységeiből adódóan az Adatkezelő a Partnerei számára
adatfeldolgozási tevékenységeket végez, mint adatfeldolgozó. Ebben a
relációban a Partner minősül adatkezelőnek.
Adatkezelő által végzett adatfeldolgozási tevékenységeket az Adatkezelő és
a Partner között létrejött adatfeldolgozási szerződés részletezi, pontosítja
Adatkezelő a végzett adatfeldolgozási feladatokat a vonatkozó szerződés
előírásai és a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi. Adatkezelő külső
adatfeldolgozót a tárhelyszolgáltatón (lásd I. sz. melléklet) kívül nem vesz
igénybe, az adatokat maga dolgozza fel.
Adatkezelő tipikus adatfeldolgozási tevékenységei példálózó felsorolással a
következők:
• könyvelési feladatok
• hatóságok felé történő adattovábbítási, bejelentési és kapcsolattartási
feladatok
• bérszámfejtési feladatok
• könyvvizsgálói feladatok
Adatkezelő az adatfeldolgozásai során kizárólag a számára átadott adatokat
kizárólag a Partner, mint adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti,
kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett
előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez
szükséges.
Alapvetően Adatkezelő az adatfeldolgozási feladatai során továbbít
adatokat a Partner megbízása alapján, tipikusan hatóságok (pl. NAV) felé.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a
helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás
joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek
meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja
– az info@eurokonto.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre
küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a
beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a
nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely
adatkezelőnél élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól
tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási
rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező
károsodások
helyreállíthatóságáról
(archiválás,
tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
•

•

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba
vetette,
a
vonatkozó
hatósági
határozatok
számai
a
http://eurokonto.hu/ oldalon megtalálhatóak.
a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti
megváltoztatására a jogot
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