Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum
Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (a
továbbiakban: Adatkezelő, EFISZ) a Weboldal (www.efisz.hu) Felhasználói (a továbbiakban:
Felhasználó, Érintett) számára ismerteti a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető
információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseket, valamint a Felhasználó ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének
lehetőségeit.
Mivel az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosítható, a Felhasználók kötelesek ellenőrizni
a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.
1. Az Adatkezelő adatai
Megnevezése: Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ)
Nyilvántartási száma: 01-02-0016481
Székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
Elérhetősége: info@efisz.hu
Elnöke: Veres Mihály
Főtitkára: Dávidházy Gábor
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
•
•

•

az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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
(általános adatvédelmi rendelet)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

3. Az adatkezelés alapelvei
Az Adatkezelő
- az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható
módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
- a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi,
és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz
kötöttség).
- az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a
szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően nem gyűjt és nem
tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül
szükséges.
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az adatkezelése pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok
haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
- a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre
(korlátozott tárolhatóság).
- megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes
adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
- felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen
megfelelést (elszámoltathatóság)
-

4. Az adatkezelés jogalapjai
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább
az alábbiakban meghatározott jogalapok egyike teljesül:
- az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges (szerződésen alapuló adatkezelés).
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
(jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
- az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
- az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban:
közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdeken alapuló adatkezelés).

5.

A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja,
jogalapja és időtartama

Az EFISZ kezeli a honlap felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és
fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel
(IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak
listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai
adatokat (naplózási adatok).
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Az adatkezelés célja a honlap látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések
elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az
esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele
(információbiztonsági cél).
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés időtartama egy év.
Az Adatkezelő honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő
információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése
érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A
cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak
megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a
számítógépéről bármikor eltávolíthatja.
A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal
kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k
lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú,
anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek
rajzolhatók fel.
A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését
követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig
tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és
eseményekről, amelyhez kapcsolódóan kezeli az Érintett egyes, adott esetben nyilvánosan
elérhető személyes adatait pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Az Adatkezelő a személyes adatokat
a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@efisz.hu e-mail címre
küldött levelében bármikor visszavonhatja.
A honlapon szereplő információkhoz személyes adatai megadása nélkül hozzájuthat. Az
Adatkezelőnek a honlapon a „Kapcsolat” menüpontban küldhet üzenetet.
A kezelt adatok a keresztnév, a vezetéknév, az e-mailcím és az üzenet, az adatkezelés célja
a weboldalon küldött üzenetekre történő válaszadás, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Adatkezelő a személyes adatokat
a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@efisz.hu e-mail címre
küldött levelében bármikor visszavonhatja.
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6.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai (az
Adatkezelő főtitkára és szakmai asszisztense) jogosultak.
Az Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át,
amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a Felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon
hozzájárult.
A weboldal üzemeltetését az Adatkezelő megbízásából a Bike&Com Szervező és
Szolgáltató Kft. (9090 Pannonhalma, Rákóczi Ferenc u. 34.) (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó) végzi. Az Adatfeldolgozó a személyes adatok megismerésére és harmadik
személyek részére történő átadására nem jogosult.
Az adatbiztonság

7.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt
adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére,
ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen
felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

8.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok
gyakorlásának módja

8.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
8.2. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)
A Felhasználó 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 és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
•
•
•

az adatkezelés céljai;
az Érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
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•
•

•
•

•
•

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár,
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ
ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a fentiekben felsorolt
információkról.
8.3. Az adatok helyesbítéséhez való jog:
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
legkésőbb 15 napon belül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
8.4. Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll: a 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 az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben 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 érdekében (így például a számlázási
adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
-
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8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Felhasználó 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; vagy
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.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel.
8.6. Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
-

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:
-

Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
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-

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

-

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.

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, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9. Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival 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.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő
kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
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