
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„KALANDOZÁSOK A BLOCKCHAIN VILÁGÁBAN. A (KRIPTOVALUTÁKON TÚLI)

BLOKKLÁNC”

című webináriumon részvétellel kapcsolatos adatkezelésről

A FinTech Group Kft a CANECOM Kft-vel együttműködésben „KALANDOZÁSOK A

BLOCKCHAIN VILÁGÁBAN. A (KRIPTOVALUTÁKON TÚLI) BLOKKLÁNC” címmel

ismeretterjesztő, edukációs célú webináriumot, online eseményT szervez.

A FinTech Group Kft és a Canecom Kft. mint adatkezelők az alábbiakban tájékoztatják a

webináriumon részt venni kívánó és e célból regisztráló Felhasználókat (továbbiakban:

Felhasználó, Felhasználók) a megszervezésre kerülő webináriummal (továbbiakban:

Webinárium) kapcsolatos adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános

Adatvédelmi rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban: GDPR)

összhangban.

A jelen adatkezelési tájékoztató a FintechZone.hu honlapon, a

https://fintechzone.hu/esemenyek/webinarium-kalandozasok-a-blockchain-vilagaban-1-resz-a-bl

okklanc/ aloldalon kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép

hatályba.

1. A WEBINÁRIUMRA JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok gyűjtésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a

Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a

továbbiakban: Hozzájárulás).

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az hello@fintechzone.hu vagy az

info@canecom.com email címre küldött emailben.

A regisztrációra a FinTech Group Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében lévő

fintechzone.hu oldalon, a Webinárium népszerűsítésére és a regisztrációk fogadására,
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kezelésére kialakított aloldalon (

https://fintechzone.hu/esemenyek/webinarium-kalandozasok-a-blockchain-vilagaban-1-resz-a-bl

okklanc/ ) kerül sor. A regisztráció az aloldalon kialakított Űrlap kitöltésével és beküldésével

történik. FinTech Group Kft. a tárgyi adatkezelésekkel kapcsolatban adatfeldolgozóként is

viselkedik, az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok maximális betartása mellett. Az Űrlap

beküldésének feltétele jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadása. Jelen Adatkezelési

tájékoztató az Űrlapról közvetlenül elérhető, megismerhető.

A személyes adatok gyűjtésének, az adatok feldolgozásának célja:

Az adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adatkezelés célja a Webináriumon részt venni kívánó

Felhasználók a regisztráció során meghatározott adatainak összegyűjtése, továbbítása

Adatkezelők felé annak érdekében, hogy Adatkezelők a webináriumon való részvételt

biztosíthassák, a részvételhez szükséges információkat eljuttathassák. Az adatkezelés célja

továbbá, hogy az Adatkezelők a Webináriumra regisztráló személyek számára a Webinárium

témájához kapcsolódó friss szakmai információkat, edukációs tartalmakat küldhessenek.

Gyűjtött, kezelt és tárolt adatok köre:

● a Webináriumra regisztráló személy vezeték és keresztneve,

● a Webináriumra regisztráló személy (munkahelyi) email címe.

Az adatkezelés célja:

● A Webináriumon való részvétel biztosítása és ennek érdekében a regisztrált résztvevők

adatainak átadása Adatkezelők részére.

● Statisztika készítése a regisztrációt követően a résztvevők számáról.

● A Webináriumra regisztrált személyek számára a Webinárium szakmai témájához

kapcsolódó újdonságok, friss hírek és edukációs célú anyagok küldése.

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a hozzájárulás visszavonásig

3. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, HOZZÁFÉRÉSEK

Adatkezelők adatai:

CANECOM Kft.

● Cégjegyzékszám: 01-09-925254

● Adószám: 14901818-2-41
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● Székhely: 1037.Budapest, Montevideo utca 7.

● Képviselő:  Kubatov Márk

● Képviselő elérhetősége: info@canecom.com

FINTECH GROUP Kft.

● Cégjegyzékszám: 13-09-171368

● Adószám: 24658346-2-13

● Székhely: 2049. Diósd, Katicabogár u. 30.

● Képviselő:  Németh Monika

● Képviselő elérhetősége: monika.nemeth@fintechgroup.hu

Hozzáférések:

Adatkezelők részéről a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokhoz az Adatkezelők

munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül

szükséges.

Adatfeldolgozó:

● A FinTech Group Kft. (2049. Diósd, Katicabogár u. 30., Cgj: 13-09-171368, adószám:

24658346-2-13) a Webinárium kapcsán adatkezelő és a Canecom Kft-vel fennálló

kapcsolata alapján adatfeldolgozói minőségben is eljár.

● Az Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége kapcsán a Canecom Kft-vel mint

Adatkezelővel adatfeldolgozási és adattovábbítási megállapodást kötött.

Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége kiterjed:

● www.fintechzone.hu honlapon a

https://fintechzone.hu/esemenyek/webinarium-kalandozasok-a-blockchain-vilagaban-1-r

esz-a-blokklanc/ aloldal üzemeltetése, tárhely biztosítása, promóciós felület

üzemeltetése,

● a Webináriumra regisztráló személyek fentiekben megnevezett adatainak továbbítása

Canecom Kft-nek, mint Adatkezelőnek.
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A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatfeldolgozó kizárólag

Adatkezelőnek továbbítja.

4. STATISZTIKAI ADATOK GYŰJTÉSE

A FintechZone.hu honlapot üzemeltető FinTech Group Kft. (2049 Diósd, Katicabogár u. 30.;

Cg. 13-09-171368; adószám: 24658346-2-13) a honlap és az érintett aloldal látogatásával

kapcsolatban statisztikai és analitikai célú adatkezelést is végez saját adatkezelési

tájékoztatója alapján, cookiek (sütik) útján.

A FinTechGroup Kft. a statisztikai adatok gyűjtése vonatkozásában önálló adatkezelőnek

minősül. Az adatkezelés célja a

https://fintechzone.hu/esemenyek/webinarium-kalandozasok-a-blockchain-vilagaban-1-resz-a-

blokklanc/ aloldal forgalmának mérése, statisztikai elemzések készítése. FinTech Group Kft.

ezen adatokat elemzés céljára továbbíthatja Adatkezelők részére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás. A honlapot

és az aloldalt látogató személy a statisztikai célú adatgyűjtésre vonatkozó hozzájárulását a

FintechZone honlap üzemeltetőjének, azaz a FinTech Group Kft.-nek adja meg.

A Felhasználók a statisztikai célú adatok gyűjtésére szóló hozzájárulásukat bármikor, a

FinTech Group Kft. adatkezelési tájékoztatójában meghatározott módon visszavonhatják.

Mivel az adatgyűjtés cookie útján történik, ezért a hozzájárulás visszavonása megtörténhet a

sütik böngészőben történő blokkolásával is.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A FinTech Group Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető:

https://fintechzone.hu/felhasznalasi-feltetelek-es-adatvedelmi-szabalyzat/

5. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználók adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó

rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., és 82.

cikkei) tartalmazzák.
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6. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az Adatkezelők az alábbi

jogokat biztosítja az érintettek részére:

● Hozzáféréshez való jog;

● Tájékoztatáshoz való jog;

● Helyesbítéshez való jog;

● Törléshez való jog;

● Az adatkezelés korlátozásához való jog;

● Adathordozhatósághoz való jog;

● Tiltakozáshoz való jog.

Az Érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult írásban az

Adatkezelőkhöz fordulni a hello@fintechzone.hu és az info@canecom.com e-mail címeken

keresztül.

Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb

azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást Érintettnek a

kérelem folytán hozott intézkedésekről.

Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem

érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintett hozzájárulását e-mail címen keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése

folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett

tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés

címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az

időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az

adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is.

Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén
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az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő

garanciákról is.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága

esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az

érintett írásban (e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat

megjelölésével.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott

esetekben .1

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagy azokat

harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén

az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további

adatkezelőket, akik részére a személyes adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük

a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

1 17. cikk (1) bek. szerinti esetek:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja

értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
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● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

● az adatkezelés jogellenes;

● az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez;

● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és az

adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az

esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az

Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése

ellen, akkor a személyes adatokat az Adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti.

7. PROFILALKOTÁS

Adatkezelők jelen adatkezelés keretében nem végeznek profilalkotást.
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8. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a

NAIH-nál, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

● postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

● cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

● telefonszám: +36 (1) 391-1400

● fax: +36 (1) 391-1410

● e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

● honlap: https://www.naih.hu

Felhasználók a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül jogosultak személyes adataiknak a

GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni.

Emellett, ha a GDPR Adatkezelők által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni

kára következett be, kártérítési igényt is érvényesíthet a Adatkezelőkkel szemben.

9. ADATKEZELŐVEL VAGY ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI JOGORVOSLATHOZ

VALÓ JOG

A Felhasználó/Érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó

jogorvoslatokon túlmenően hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a

személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a

GDPR szerinti jogait.

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen

adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő a GDPR előírásainak megfelelően módosítja, közzéteszi.

Budapest, 2022. február 15.
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