
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETŐ

Kendefi Attila (E.V.), - mint a cryptodrinks.hu domain név alatt elérhető weboldal
üzemeltetője -  fontosnak tartja az adatok felhasználására vonatkozó megfelelő
tájékoztatást, és a személyes adatok védelmét.
Az Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást. Különös
tekintettel a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és választási lehetőségekről,
valamint az elérhetőségekről, ahol az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő
kérdésekre választ kaphat.

A Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt
valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használat előtt figyelmesen olvassa végig
a jelen Tájékoztatót.

Fenti célok érdekében a weboldalt elérő látogató, regisztrációval rendelkező regisztrált
látogató – továbbiakban Felhasználó - személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, amely weboldalakat
nem ő üzemeltet, de a weboldalról link mutat, oda vagy azokról mutat link erre a
weboldalára.

2. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Cégnév: Kendefi Attila (E.V.)
Székhely:1033 Budapest Búza utca 14. 9/47.,
Nyilvántartási száma: 57867656,
Adószám: 59821698-2-41,
E-mail cím: kendefi@icloud.com
Telefonszám:+36 70 8668 757
továbbiakban, Adatkezelő.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából, tárhely üzemeltetés céljából a(z),

Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48
Adószám: 21586091-2-13
E-mail cím: abplusz@abplusz.hu
továbbiakban: Adatfeldolgozó

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a hatályos
jogszabályok szerint jogosultak.
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Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó, a regisztráltak személyes adatait harmadik személyeknek
semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja, illetve nem adja át az erre vonatkozó
kifejezett hozzájárulása nélkül.

3. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS- REGISZTÁCIÓ

A weboldal személyes adat megadása nélkül is látogatható, azonban azon találhatóak olyan
szolgáltatások is, amelyekhez szükséges, hogy a Felhasználó bizonyos személyes adatot
megadjon.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címen
és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címét regisztrálta és az adatokat megadta, az ilyen jellegű
adatok kezelése tekintetében Adatkezelő a jogi és anyagi felelősségét kizárja.
Az Adatkezelő kizárja a jogi és anyagi felelősségét abban az esetben is, ha a Felhasználó
az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes
adatainak, különösen a nevének, vagy e-mail címének pontatlansága, hiányossága,
megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt kára
származik.

4. KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal regisztrációs felületén a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak
érdekében, hogy a Weboldal bizonyos szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban:
Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadására van
lehetőség::

● e-mail cím
● keresztnév
● családnév
● felhasználónév
● jelszó

továbbá, az  ajándékok átvételéhez:
● elektronikus tárca (wallett address) ajándékok ’átvételéhez’
● egyes ajándékok esetén levelezési cím

Az Adatkezelő a Regisztrációt követően a Felhasználó részére visszaigazoló e-mailt küld,
melyben a megadott linkre kattintással tudja elfogadni az adatkezelési tájékoztatót, a
szabályzatot és véglegesíteni tudja a regisztrációt.
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Felhasználói profil:

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely az
alábbi adatokat tartalmazza:

● a regisztráció során megadott e-mail cím
● a regisztráció során megadott jelszó
● a regisztráció során megadott név (kereszt és vezetéknév)

A Felhasználói profilban opcionálisan megadhatóak az alábbi adatok:
● telefonszám
● cím ( ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám)

5. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A regisztráció, felhasználói profil létrehozása, során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az
Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes
adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes
hozzájárulásán alapul az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános
adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja
alapján.
A Felhasználó a tájékoztató elfogadásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy az Adatkezelő az általa önkéntesen megadott személyes adatokat marketing célú
kapcsolattartás céljából visszavonásig kezelje.

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Regisztráció,
valamint a Felhasználói profil esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai
törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A
személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a
Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

7. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLAT

A Felhasználót megilleti az adataihoz történő,

Hozzáférés (tájékoztatás) joga: ami alapján, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról,
hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben azok kezelése
folyamatban van, úgy jogosult arra, a következő információkhoz hozzáférést kapjon,

a) az adatkezelés céljáról,
b) a kezelt személyes adatokról
c) a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
d) a kezelt adatok esetleges továbbításáról,
e) az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről
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f) és kérheti adatai másolatát is.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc)
napon belül, írásban válaszol.

Helyesbítés joga: a Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célja alapján jogosult a hiányos személyes
adatok kiegészítését kérni.

Törlés (illetve elfeledtetés) joga: a Felhasználó ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor
kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, (a valamely felügyeleti hatósághoz
címzett panasz benyújtásának joga). Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően
haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a
nyilvántartásából.
Korlátozás joga: A Felhasználó az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozását
kérni:

a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez,

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Visszavonás joga: Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a Felhasználó önkéntes
hozzájárulásán alapul, ígyz jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ez
ugyanakkor nem érinti visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

Adathordozhatóság joga: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Felhasználó
jogosult arra, hogy 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 anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor a Felhasználós kérheti, hogy a
személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

A fenti jogokhoz kapcsolódó kérelmeket a Felhasználó az adatkezeles@cryptodrinks.hu
e-mail címen jogosult kérni.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az
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Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről

8. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg,
azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy
az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A Felhasználó elismeri és
elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak
ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok
kifürkészésének megelőzésére minden tőle elvárhatót megtesz –, az adatok védelme teljes
mértékben az Interneten nem garantálható. Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználó ezen okokból
kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt
különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi
állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjen. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem felelt meg az
üzemeltető, úgy a lehetősége van jelezni az adatkezeles@cryptodrinks.hu e-mail címen.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez
való jogát az irányadó jogszabályok szerint a hatáskörrel rendelkező szervhez, azaz a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Email cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391 1400).

Továbbá bírósághoz is fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az elektronikus úton
küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes
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szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi
CVIII. törvényben olvashatók.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó
személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges
változtatások végrehajtásáért. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési
tájékoztatót az adatkezelési szabályok folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja
és az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél
magasabb szintű védelmet biztosíthasson a Felhasználó adatainak kezelése során.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalunkon érhető el.
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