Adatkezelési szabályzat
1. BEVEZETÉS
Az érintettek személyes adatainak védelme a Fincontax Bt. (Budapest, 1073 Budapest, Osvát
utca 11., a továbbiakban Adatkezelő) számára kiemelt fontosságú. Az Adatkezelő honlapjának
használata közben szükséges azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és
feldolgozása. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az EU 2016/679 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 rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
szerint kezeli.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely
az adatok biztonságát garantálja.
2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS
IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos
esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik
kötelezővé.
Alapvető információk:
Az adatkezelő megnevezése: Fincontax Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő e-mail címe: andras.juranyi@cegkivonatonline.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36309522310
Honlap: https://www.cegkivonatonline.com
https://www.cegkivonatonline.hu
https://www.hiteles-cegkivonat.hu
Definíciók:
˗ érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
˗ személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján az érintett közvetett vagy
közvetlen módon azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító száma,
helymeghatározó adata, online azonosítója valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret
–, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
˗ hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja nyilatkozat vagy
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján a rá vonatkozó személyes adat
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintés,
felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala,
egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében történő adatkezelés, illetve az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, aki vagy amely szerződés alapján 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;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
Adatkezelésre irányadó jogszabályok:
˗ EU 2016/679 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 rendelete (általános
adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”)
˗ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”);
˗ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
˗ 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről („Fgytv.”);
˗ 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról („Be.”);
˗ 2000. évi C. törvény – a számvitelről („Számv. tv.”);
˗ 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről („Eker. tv.”);
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2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről („Eht.”);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”),
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról („Postatv.”).

3. AZ ADATKEZELÉS:
Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az adatkezelésre irányuló jogszabályok szerint
kezeli. Az adatkezelés céljai:
1. Számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése:
Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell
őrizniük.
A kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján
a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.
2. A papír alapú dokumentumok szállításhoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett
önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: szállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt
dokumentumot az érintett igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk
közreműködésével kiszállításra kerüljön.
A kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának
időtartamáig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282
Az adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@posta.hu
3. A honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése,
működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a
látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a felhasználó operációs rendszerével és
böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
4/ A bankkártyás fizetéssel együtt járó adatkezelés
Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban a honlap nem kezel személyes adatot. Bankkártyás
fizetés választása esetén a honlap automatikusan átirányítja az érintettet az OTP Mobil
Simply pay bankkártyaelfogadó oldalára, ahol az érintett – az online fizetéshez
szükséges adatok megadását követően – biztonságosan kifizetheti megrendelésének
ellenértékét.

4. COOKIE-K
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
egy olyan információcsomag, amit honlapunk az érintett küld el azzal a céllal, hogy elmentse
bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik)
nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó
azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos,
véletlenül generált számsort - amelyet az érintett eszköze tárol.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az
érintett hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb típusai:
1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a honlap használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányában a honlap számos funkciója nem lesz elérhető az érintett számára. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
2. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek
a felhasználó honlaphasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy
milyen hibaüzenetet kap a honlapról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító
információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Ezen típusú
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
3. Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja a honlapt, a látogató cookie
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID
cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az
érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel

való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy
egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása
annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről
szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
honlapak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és
jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai
adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk
meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje 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 adatkezelés időtartamán belül az érintettet megilleti:
˗ a tájékoztatáshoz való jog,
˗ az adatok helyesbítéséhez való jog,
˗ az adatok törléséhez való jog,
˗ az adatok zárolásához való jog,
˗ a tiltakozás joga.
Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet a
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.
Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Az érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény
kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az érintett hozzájárulása nélkül –közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban
vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az érintett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az
Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat.
7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Az érintett a
honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót.

