ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
I. A Tájékoztató célja, hatálya
Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50., a továbbiakban:
Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság
adatvédelmi és 1
Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a
Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára,
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletében

információs tá

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcí
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
INE

szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább

szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz
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nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire,
melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás
adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az
II. Fogalom meghatározások
2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon

átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése,
felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.3
együtt

: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások

Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01 10 048412; adószáma:
25188420-1-

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti befektetési szolgáltató,
biztosítja az általa nyújtott Szolgáltatásokat.
2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
természetes személy Felhasználó
közvetett vagy közvetlen módon
azonosíthatóvá válik.
2.5 Adatfeldolgozó:
adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében
Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 9.1. pontjában felsorolt szervezetek.
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2.6 Honlap(ok):
nlapok:
https://holdonline.hu/bejelentkezes és https://hold.hu/, valamint ezen
honlapokhoz tartozó social media felületek.
2.7 Szolgáltatás(ok):

befektetési szolgáltatások, az

Honlapokon, Rendezvényeken, és Kiadványokban.
2.8 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és
ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
2.9 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Ada
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
2.10 Potenciális munkavállaló:
meghirdetett pozícióra jelentkezik.
2.11

nyereményjátékok

Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan
akár közvetlenül, akár
közvetetten igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára
a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek
azon szolgáltatók is,
hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat
alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
2.12 Tájékoztató
2.13 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
2.14 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
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2.15 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk nem lehetséges.
2.16 Automatizált adatállomány: automatikus feldolg
2.17 Gépi feldolgozás:
vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az
tatása,
törlése, visszakeresése és terjesztése.
2.18 Rendszer:
III. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre
3.1 Ha a Felhasználó vala
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
lói adatokat
megakadályozásáról) szóló 2017. évi LIII. törvény alapján
név
születési név
állandó lakcím
születési hely
anyja születési családi és utóneve
személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány száma, típusa, kibocsátó
ország
adóazonosító
tényleges tulajdonosi érdekeltség gazdasági társaságban

2007. évi CXXXVI. törvény alapján
bankszámlaszám
lebonyolított pénzügyi/befektetési tranzakciók
bízások
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kezeli:
Telefonszám
E-mail cím
-mail, levél,
rögzíti a Felhasználó címét,
e-

adatokat kezeli: név, e-mail cím, beosztás, telefonszám, azon vállalkozás neve,
amellyel kapcsolatban áll.

ses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet

-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél
a, személyre szabott
szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a
hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
Felh
-k
valamint érdek
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igénybevétele során gene
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a
Felhasználó IPtípusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott
az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
ki
V. Az Adatkezelés célja, jogalapja
a)
teljesítése
b)
c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
d)
azonosítása
e) Társaság internetes oldalain keresztü
biztosítása
f) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése
g) statisztikák, elemzések készítése
h) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, e-DM,
stb.);
i)
bevallások és jelentések küldése
j)
k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése és tesztelése
l) a Felhasználók jogainak védelme
m) az Adatk
n)
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5.2 Amennyiben az Adatkezelésre a Felha
alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, a nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt
Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra
kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a
továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a
hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
v
belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az

igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes

támogat
a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az
igénybevétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megbízás
teljesítésére a mindenkor hatály

meghatározottak szerint kezeli.
5.3 Jelen Tájéko

hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más

beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott
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5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott
zért, hogy a) a

-mail címen
és/vagy adatokkal tö
kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat
megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció
során harmadik fél adatait adta meg, az
a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A
céljából.

végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási
t
módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható.
jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá
meghatározott Felhasználóknak célzott online és hagyományos hirdetések,
valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási
eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen
VI. Az Adatkezelés elvei, módja
elveinek,

valamint

a

hatályos

jogszabályok

és

jelen

Tájékoztató

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes
kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.3 Az Ada
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes
adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
6.4 Minden olyan esetben, ha a Szem
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sa.

6.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette
korló nagykorú személy hozzájárulása esetén

azért, hogy a
hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek
rögzítésére az
kerül
meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes
a jelen Tájékoztatóban
hivatkozott
adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok
Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem

-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja
veszélyeztetése stb.

nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb
adatokkal.

korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés
érdekét nem sérti.
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a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
jogtalan
megsemmisülését,
jogosulatlan
hozzáférését,
jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E
kötelezettség teljesítésére az Adatkezel
akik részére Személyes adatokat továbbít.

neve: dr. Zalán Gábor
e-mail címe: gabor.zalan@drzalan.hu
telefonszáma: +36 20 921 8552
a hozzá kapcsolódó jogalap
Személyes adatokat ad meg (a továbbiakban: Regisztráció), azzal a céllal, hogy
se és aktív magatartása alapján

Felhasználó adatait.
7.4 Jelen pontban leírt Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes

rendelkezése
támogatása.

cookieAdatvédelem menüpont beállításai alatt. A cookie-k használatával nem kezel

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

8.2 ÚJ_Felhasználó által a vállalati weboldalakon található visszahívási form kitöltése
során megadott személyes adatok letárolódnak. A tárolt adatok 7 nap után
automatikusan törlésre kerülnek
8.3 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem
-mail címet a megkeresésben

8.4 Felhasználó számlá

u-ig. Az

8.5 A Felhasználó által megadott és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt
Személyes adatok
abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatást
meg
írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó
Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli
inti, azonban
tud majd igénybe venni. Marketingcélból továbbá közvetlen üzletszerzésre
megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó nem kéri azok törlését.

ladéktalanul

törölni,

ugyanakkor
jogosult
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Személyes adatokkal a jogszabály ált
ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette vagy a Szolgáltatásról
nyomozó
ha
nem lesz beazonosítható.
a
Felhasználó tájékoztatása mellett
korlátozza a Személyes adat
felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
IX. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
-e a
Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes
adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó által az adott
Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások
profil o
tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a gdpr.af@hold.hu e-mail címre küldött
e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás-kérést a
-mailben küldött
a
Felhasználó regisztrált e-

által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára,

esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó
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helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a
Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó
által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a
lletve az egyes
Szolgáltatásokhoz tartozó profiloldalakon módosíthatók. Profiloldalakon nem
ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve a gdpr.af@hold.hu e-mail
címre küldött e-mailben kérheti Személyes adatainak módosítását pontosan
megjelölve a helytelen adatot és azt, hogy mire kéri módosítani. Személyes adat
nem állíthatók helyre.
9.3 A Felh
törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok
kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló

adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát.
t
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem á
Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok
törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok
vagy védelméhez.
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bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják
és
9.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes
adik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre
használó
megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban
továbbításra kerültek.
X. Adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatke

10.4 A Társaság a kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához,
elemzéséhez és kiértékeléséhez további adatfeldolgozót vehet igénybe.
10.5 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe, vételére csak az

rendszerét és

így

az annak

iben kezelt Személyes adatok
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jogsza
meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
oldalaihoz kapcsolódóan az Ad
Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként
web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a
honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott

Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az
kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A K
szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz
kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb
részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik

Google Analytics
Gemius AdOcean
Gemius Prism
Google AdExchange
Google Doubleclick for Publishers
TEN Media
Netadclick

amely

ett engedélye
esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt
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továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési
rendelkezései az irányadók.
Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást
vezet.
helyis
születési név, adóazonosító, társadalombiztosítási szám, anyja neve, születési
helye, ideje, személyi igazolvány szám, állampolgárság, állandó lakcím,
levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány
száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója,
gyermek(ek)
neve,
gyermek(ek)
adóazonosítója,
gyermek(ek)
társadalombiztosítási száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési
helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.
jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.
13.3 Az
jogszabályok határozzák meg.

kiválasztása.
is munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez

tárolja, kezelje
és felhasználja addig, ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja

által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges
dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális
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által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb

álláspontjának
megkeresését.

kialakítását

és

a

Potenciális

munkavállaló

közvetlen

létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek,

törölni kell.
XIV. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
15.1 Bármilyen, ada
-mail címen.
15.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu) fordulhat.
15.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az
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