ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.
1.

BEVEZETÉS
A Crypto Genius Kft., mint a Hardver adás-vételi és üzemeltetési szolgáltatás
üzemeltetője és adatkezelője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és
közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintettek, vagy
felhasználók), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait,
ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:
Tájékoztató) értelmében jár el. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata
elektronikus formában az www.kriptogeniusz.com oldalon érhető el. A fentiek alapján
a Tájékoztató rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti, és
működése során annak értelmében jár el.

II.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Tájékoztatóban és annak mellékleteiben:
- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
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hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
- „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
- „Info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény;
- „GDPR”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete;

III. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
1. Jelen Tájékoztató szempontjából Adatkezelő:
Cég neve: Crypto Genius Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Izabella utca 68. B. ép. A. lház. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-398466
Képviseli: Tusnádi Roland ügyvezető
2. Az érintett jogérvényesítésével kapcsolatos általános feladatok
Az Adatkezelő az érintettek joggyakorlásával, jogérvényesítésével kapcsolatos általános
eljárása a következő:
a) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum az adott kérelem beérkezésétől
számított 30 napon (tiltakozás esetében 15 napon) belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében
meghatározottakkal kapcsolatban megtett lépésekről, vagy arról, hogy milyen ténybeli vagy
jogi ok alapján nem tesz eleget a kérelemnek, valamint az érintett jogairól és az érintett
számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
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b) Abban az esetben, ha a kérelem elutasításának oka nem áll fenn, az Adatkezelő írásban
értesíti mindazokat az adattovábbítási címzetteket, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította, átadta, a kérelemben foglalt joggyakorlásról, amennyiben az szükséges.
IV.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes
személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza
és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek adatai védelemben részesüljenek
a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
Adatkezelő a szükséges intézkedéseket megteszi, hogy mindenben megfeleljen a hatályos
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem
kizárólagosan - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR), - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény, - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

V.

A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Jelen Tájékoztató 2022. március 30. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig
hatályos.
A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon személyekre, akik
adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon
személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

VI.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a GDPR rendelet alapján az alábbiakban kerültek
meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad:
a. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
b. az adatkezelés céljáról,
c. az adatkezelés jogalapjáról,
d. az adatkezelés időtartamáról,
e. az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól,
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f. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információról,
g. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek igénybe,
h. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá
i. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról,
céljáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Érintett jogainak gyakorlása
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása
megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a
hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulni.
Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az
Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az
érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
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Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VII.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS CÉLJA

Az Adatkezelő betartja a GDPR 5. cikkében foglalt adatkezelési elveket.
Az adatkezelés célja az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése kapcsán az érintettel
kötött Hardver vételi és üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése, az
érintettel való kapcsolattartás, az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, visszaélések
megelőzése, kivizsgálása, feltárása.

VIII. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE
Mivel a személyes adatok felvétele a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, ezért az
érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak szerződés teljesítése
céljából történő kezeléséhez, megjelölt adatfeldolgozó részére történő továbbításához.
Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az
érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Tájékoztatót is, automatikusan kiterjed.
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának
következménye, hogy az Adatkezelő az érintett számára sem szóban, sem írásban, sem
tevőlegesen szolgáltatást nem nyújt.

IX.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA

név, lakcím

azonosítás és szerződéskötés

felhasználónév, jelszó

azonosítás és szerződéskötés

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám/mobil telefonszám

kapcsolattartás
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jogi személy képviselője

azonosítás

kapcsolattartó adatok (név, e-mail cím, kapcsolattartás és azonosítás
telefonszám, felhasználónév, jelszó)

Adatkezelés időtartama: a szolgáltatás hatálya alatt, és a Felek között létrejött szerződés
megszűnését követő 8 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig, amennyiben
az teljesíthető.
Weboldal látogatási adatok és cookie-k
Felek rögzítik, hogy Szolgáltató nem gyűjt adatot cookie-k útján a weboldala látogatóitól,
csak az általános, anonim cookie-kat használja.

X.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATKÖZLÉSI
NYILVÁNTARTÁS

Az Adatfeldolgozók adatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra.

Cégnév

Elérhetőség

Tevékenység

..

..

tárhely szolgáltatás

..

…

számlázás, könyvelés

Stripe

https://stripe.com/en- bankkártyás fizetés
hu/privacy

A c t i v e h t t p s : / / ügyfél nyilvántartás
C a m p a i g n www.activecampaign
CRM
.com/contact
Typeform SL

h t t p : / / kapcsolattartás
www.typeform.com/

Monday.com https://monday.com/
LTD

marketing és sales

6

Calendly

https://calendly.com/

kapcsolattartás

Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat
kell betartani és betartatni:
Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért
az Adatkezelő felel. Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő
kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén
az adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely
további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget
az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az
ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az
adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait
hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

XI.

ADATBIZTONSÁG

Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető. Adatkezelő gondoskodik az
adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési
intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok
érvényesüljenek.
Adatvédelmi incidens:
Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket , feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, a tudomására jutástól
számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Budapest, 2022. március 30.
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