Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelési tájékoztató célja
Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Market Maker Kft által üzemeltetett
forextozsdestrategia.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési alapelveket rögzítse.
A Market Maker Kft. mint a forextozsdestrategia.hu weboldal üzemeltetője,
(a továbbiakban, 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 nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathatja.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
A Market Maker Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Market Maker Kft. az alábbiakban ismerteti
adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai
Név: Market Maker Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
Cégjegyzékszám: 01-09-912953
Adószám: 14636967-2-41
E-mail: forextozsdestrategia@forextozsdestrategia.hu

A kezelt személyes adatok köre
Weboldalunkon a látogatók számára regisztrációs feliratkozó űrlapot használunk.
A regisztráció önkéntes, a felhasználó saját akaratából történik. Regisztrációs során elkért
személyes adatok:
 Név
 E-mail cím
Ezen kívül más személyes adatot nem kérünk, és nem tárolunk.
A regisztráció két lépcsőben zajlik a biztonságos regisztráció érdekében.

 1, Regisztráló megadja a nevét, és e-mail címét.

 2, A regisztráló egy megerősítő e-mailt kap a regisztrációjáról, melyet jóvá kell hagynia. A
regisztráció ezzel válik hivatalossá. Ezzel kiküszöbölhető, hogy más személy visszaéljen a
felhasználó adataival. Ezért fontos a megerősítés.
Minden személy a regisztrációjával hozzájárul, és egyben beleegyezését adja, hogy részére
hírlevelet, oktatási anyagokat, egyéb tőzsdével, vagy forexel kapcsolatban információkat, illetve
kedvezményekről e-mailt küldhessünk.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen. Az adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Minden regisztrált felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, a leveleinkben található
„Leiratkozás” mezőre kattintva. Vagy kérheti az adatkezelő elérhetőségén keresztül, a tárolt adatai
törlését.

Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata
 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek így nem
kell újra begépelni őket
 megkönnyítik a weboldal használatát
 minőségi felhasználói élményt biztosítanak
A testre szabott kiszolgálás érdekében a böngészők a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütiket minden
felhasználó egyénileg bármikor törölheti a böngészőjéből.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
forextozsdestrategia.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig
tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről.
Google Analytics
Az adatkezelő a forextozsdestrategia.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics szolgáltatását.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt
azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap
fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A Google Analytics
kizárólag általános weboldal statisztikai adatokat gyűjt, személyes adatokat nem kezel, és nem
gyűjt.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Általános adatkezelési irányelvek
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk a Market Maker Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:


2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a lefektetett céloktól eltérő célokra nem használja fel.
Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag az
adatközlő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
A kezelt adatok megőrzési ideje
A megadott adatokat a hírlevél listáról való törlésig őrizzük, kivéve a számviteli jogszabályokban
előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat (pl számlázó rendszerben meglévő adatok).
Személyes adatok továbbítása, feldolgozása (külső adatfeldolgozók)
Az adatkezelő a forextozsdestrategia.hu weboldalon megadott személyes adatokat jogosult
továbbítani a következő jogi személyeknek, automatizált hírlevélküldő rendszer használatához. Az
adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett jóváhagyása, de tájékoztatása szükséges. Ezért
a következő tájékoztatást adjuk:
Megbízott, külső adatfeldolgozók, és elérhetőségük, illetve a megbízásuk célja:
Adatfeldolgozó

Cím

Elérhetőség

Silihost Kft.

2800 Tatabánya, Boróka u. 7
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

info@silihost.hu 0620 3334444

The Rocket Science Group, LLC

privacy@mailchimp.com

Adatfeldolgozás célja
Feliratkozók megadott adatainak tárolása,
hírlevél küldéshez szükséges szoftveres
támogatás biztosítása.
Feliratkozók megadott adatainak tárolása,
hírlevél küldéshez szükséges szoftveres
támogatás biztosítása.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz, információkhoz hozzáférést kapjon.

Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, említett valamennyi információt és minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozott egy személyes adatot, azt törölni köteles.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó 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 az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen.

Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatkezelő.
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Web: http://www.naih.hu; E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Aki a forextozsdestrategia.hu weboldalon regisztrálja magát a feliratkozó űrlapon, az az
adatvédelmi tájékoztatót elfogadottnak tekinti.
Adatvédelmi nyilatkozat hatályos 2018. május 24. -től visszavonásig.
Market Maker Kft
forextozsdestrategia.hu

