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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

WEBINÁRIUMMAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 
 
A Thales DIS Magyarország Kft. (Adószám: 13109295-2-4, Székhely:1052. Budapest, 
Vármegye u. 3-5.) - továbbiakban: Thales) - mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a 
Felhasználókat a FinTech Group Kft-vel együttműködésben létrejövő 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 kerül közzétételre. A jelen 
Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba. 

 

1. A Webináriumra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 
 

Az adatkezelés jogalapja: 

A webináriumra a jelentkezés önkéntes, regisztrációhoz kötött.  

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 regisztrációra a FinTech Group Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
fintechzone.hu oldalon, a Webinárium népszerűsítésére és a regisztrációk fogadására, 
kezelésére kialakított aloldalon kerül sor. 

 

A személyes adatok gyűjtésének, az adatok feldolgozásának és kezelésének célja: 

Az adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adatkezelés célja a Webináriumon részt venni kívánó, a 
Thales szolgáltatásai iránt érdeklődők a regisztráció során meghatározott adatainak 
összegyűjtése és továbbítása a Thales felé annak érdekében, hogy a Thales az érdeklődő 
személyekkel közvetlenül felvehesse a kapcsolatot és részükre a szolgáltatásairól részletes 
tájékoztatást, illetve ajánlatot küldjön. 

 

2. Az adatgyűjtés, adatkezelés módja: 

A https://fintechzone.hu/thales-webinarium-digital-first/  aloldal látogatóinak lehetősége van az 
aloldalon elhelyezett űrlap kitöltésével jelezni a Webináriumon való részvételi szándékukat. 

Az Űrlap elküldésének feltétele az alábbi személyes adatok megadása: 

• az érdeklődő személy vezeték- és keresztneve,  
• az érdeklődő személy munkahelyi email címe, 
• az érdeklődő személy munkavállalójának megnevezése  
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A Felhasználó a Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Thales részére küldött levélben 
(Postai cím: 1052. Budapest, Vármegye u. 3-5.) vagy a budoffice@thalesgroup.com email címre 
küldött emailben. 

 

3. Az adatkezelés időtartama: 

A Webináriumtól számított 1 év.  

 

4. Az adatkezelés módja, hozzáférések 

Adatkezelő: 

• A Thales mint adatkezelő részéről az űrlapon megadott személyes adatokhoz a Thales 
munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül 
szükséges.  

Adatfeldolgozó: 

• Az adatfeldolgozó neve: FinTech Group kft. (2049. Diósd, Katicabogár u. 30., Cgj: 143-
09-171368, adószám: 24658346-2-13) 

Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége kiterjed:  

• www.fintechzone.hu honlapon az aloldal üzemeltetése, tárhely biztosítása, promóciós 
felület üzemeltetése, 

• a Webináriumra jelentkezés lebonyolítása, a jelentkezők névsorának továbbítása a 
Thalesnek 

A regisztráció során megadott személyes adatok az adatfeldolgozón kívül nem kerülnek 
továbbításra. 

 

5. 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 látogatásával kapcsolatban statisztikai és 
analitikai célú adatkezelést is végez saját adatkezelési tájékoztatója alapján, cookiek (sütik) 
útján, és ezen adatokat továbbítja a Thales részére. Ezen adatok esetében az adatkezelés 
jogalapját és annak jogszerűségét a FintechGroup Kft. biztosítja.  

A FinTechGroup Kft. a statisztikai adatok gyűjtése vonatkozásában önálló adatkezelőnek 
minősül. Az adatkezelés célja a https://fintechzone.hu/thales-webinarium-digital-first/ aloldal 
forgalmának mérése, statisztikai elemzések készítése.  

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

Az adatkezelés időtartama: a Hozzájárulás visszavonásáig. 

A honlapot és az aloldalt látogató személy a statisztikai célú adatgyűjtésre vonatkozó 
hozzájárulását a FintechZone Honlap üzemeltetőjének, a fent megjelölt FinTech Group Kft.-nek 
adja meg.  
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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. 

 

6. 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., 80. és 82. 
cikkei) tartalmazzák.  

 

7. A felhasználó adathozzáférési joga 

A Felhasználó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatai kezeléséről az alábbiak 
szerint: 

• az adatkezelés célja, 
• az érintett személyes adatok,  
• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;   
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,  
• helyesbítés joga,  
• törlés joga,  
• valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és 
• ha az adatokat nem a Felhasználóról gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

 

8. Az adathordozhatósághoz való jog  

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő számára rendelkezésre 
bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 
amennyiben:  

• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  
• az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog vonatkozásában 
érvényes rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. 

 

9. A tiltakozáshoz való jog  

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes 
adatokat a Thales DIS Magyarország Kft. nem kezeli tovább. 
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10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. 
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 
1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

11. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni jogorvoslathoz való jog 

A Felhasználó 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.  

 

12. A jelen adatkezelési tájékoztató módosítása 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési 
tájékoztatót a Thales DIS Magyarország Kft. a GDPR előírásainak megfelelően módosítja, 
közzéteszi. 

 


