Adatkezelési szabályzat
Jelen dokumentum a ProMaxSyn System Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), az online Profit
Maximalizáló Rendszer támogatására készült portál (a továbbiakban: „Portál”) üzemeltetıjének
adatkezelési szabályzata. A szabályzat tartalmazza annak részleteit, hogy a Szolgáltató milyen
módon győjtheti és kezelheti az Ön személyes adatait; milyen jellegő személyes adatokat győjthet,
hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes adatok és az Ön jogainak
védelme érdekében, valamint hogy Ön hogyan veheti fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot az
adatkezelési gyakorlattal kapcsolatosan.
1. Adatkezelı neve
ProMaxSyn System Kft.
2. Adatkezelı cégjegyzékszáma
Cg.01-09-174356
3. Adatkezelés nyilvántartási száma
NAIH-71631/2013.
4. Adatkezelı elérhetısége
Email:
promax@promaxsyn.hu
Levelezési cím: 1400 Budapest, Pf. 16
5. Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelésnek nevezzük a Portálon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott
hozzájárulása alapján végzett tevékenységet.
6. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A szolgáltatás megnevezése
A Szolgáltató által értékesítés-támogatási célzattal nyújtott szolgáltatás, mely a felhasználók és
látogatók számára a Portálon keresztül vehetı igénybe (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).
8. A kezelt adatok köre
A. A Portálon történı regisztráció során a felhasználó által kötelezıen megadott adatokhoz
(vezetéknév, keresztnév, felhasználói azonosító, e-mail cím, telefonszám, város,
irányítószám, utca, házszám, születési idı) az összes olyan felhasználó hozzáférhet, akivel
a felhasználó interakcióba lép a Szolgáltatás igénybevétele során.
B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megjelenı vagy a felhasználó
döntése alapján megadott adatok: pl. felhasználó neme, feltöltött képek, segítségkérések.
C. A Portál szolgáltatásainak használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének
IP-címe, a látogatás kezdı és befejezı idıpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó
számítógépének beállításától függıen — a böngészı és az operációs rendszer típusa is.
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
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9. Az adatkezelés célja
A. A felhasználó által kötelezıen megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetısége,
ajánló email küldése, stb.), valamint a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kapcsolattartás
teljesítése. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá akár arra
is, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenı hirdetési
csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen
célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenı vagy a
profilban a felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelésének célja
a felhasználók szélesebb körő kiszolgálása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja
statisztikai célokra, továbbá akár arra is, hogy a honlap látogatása során a letöltött
oldalakon, és az azokon megjelenı hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott
reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –
leiratkozással – megtilthatja.
C. A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok esetében az
adatkezelés célja belsı internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az
adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá akár arra is, hogy a
honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenı hirdetési csíkokon
(banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú
felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
D. A Szolgáltatás teljesítése során a naplófájlban rögzítésre kerülı adatok esetében az adatok
tárolása elsıdlegesen statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelı a megjelölt céloktól eltérı célra a személyes adatokat nem használhatja fel. A
személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó elızetes és tájékozott hozzájárulása
esetén adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelezı adattovábbításokra.
10. Az adatkezelés idıtartama
A. A felhasználó által kötelezıen megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a
közösségnek, felhasználja a Portál szolgáltatásait. A felhasználó önkéntes döntése alapján,
törlési igényének beérkezésétıl számított 5 munkanapon belül a Portál törli az adatokat.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztıen használ személyes adatot, vagy
bőncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a
Portál a regisztráció törlésével egyidejőleg valamennyi személyes adatát a
tudomásszerzéssel egyidejőleg azonnal törölheti.
B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenı vagy a
profilban a felhasználó döntése alapján megadott adatok, amíg a felhasználó önkéntes
tevékenysége/döntése alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott
reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetıséggel
a felhasználó nem él.
C. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó
önkéntes döntése/tevékenysége alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott
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reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetıséggel
a felhasználó nem él.
D. A felhasználó döntése alapján az egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok
esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése/tevékenysége alapján azok megjelennek,
vagy amíg a szolgáltató által biztosított törlési lehetıséggel a felhasználó nem él, illetve
személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított
leiratkozási lehetıséggel a felhasználó nem él.
E. A felhasználó döntése alapján a profilban megjelenı vagy egyéb közösségi
tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében, azokat a Portál határozatlan ideig jeleníti
meg és tárolja.
F. A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülı adatok esetében—
határozatlan ideig tárolja a rendszer az adatokat.
Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja
a felhasználó mőködését a Portál szolgáltatásában. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.
11. A személyes adatok törlése
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a promax@promaxsyn.hu címre
kell eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétıl számított 5 munkanapon belül törli az
adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok (A, B és C pont) nem állíthatóak helyre.
12. Személyre szabott reklámok/tartalmak
A felhasználók érdeklıdési körének megfelelıen a szolgáltató személyre szabott reklámokat
jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb,
érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7. A., B., C. és D. pontban található adatokat a
szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon
megjelenı hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. A
hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során
személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem
szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
A kimenı, értesítı levelek alján megjelenı hirdetések nem tekinthetıek személyre szabott
reklámnak, a reklámok véletlenszerően kerülnek a kimenı értesítı levelek aljára, ezek esetében
Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.
13. Cookie használata
Amikor bejelentkezik a Portálon, használhatunk „cookie-kat” más néven "sütiket" vagy egyéb
hasonló eljárásokat, amelyek meghatározott információkat győjtenek a Portál használatával
kapcsolatosan, amikor Ön belép, megtekinti és böngészi a Portált. A "süti" egy adatfájl, amelyet a
számítógépre vagy weboldalak felkeresésére használt mobil eszközre helyeznek el. A "sütik" több
célból kerülhetnek alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklıdési körének és a meglátogatott
weboldalok felmérését. A böngészıje beállításainál letilthatja a "sütik" fogadását (a böngészıje
"Beállítások" menüpontjában). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Portál néhány
funkciója nem mőködik tökéletesen, ha Ön letiltja a "sütik" fogadását.
14. Adatfeldolgozó megnevezése
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Az adatok feldolgozásában külsı közremőködı nem vesz részt, azokat a ProMaxSyn System Kft.
kezeli.
15. Az adatfeldolgozás megnevezése
A ProMaxSyn System Kft. a promax@promaxsyn.hu címre érkezı törlési igényeket hajtja végre.
16. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az Európai Unió területén az SzerverPark.EU (1132 Budapest, Victor
Hugo utca 11-15.) szervertermében telepített, ırzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.
17. Adatkezelési szabályzat módosításának lehetısége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók elızetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követı
használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
18. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezelésérıl a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelı kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl (székhelyérıl) és az adatkezeléssel összefüggı
tevékenységérıl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az promax@promaxsyn.hu címre kell eljuttatni, amire 8
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés
idıtartama pont alatt meghatározottak szerint.
19. Jogérvényesítési lehetıségek
A felhasználó jogérvényesítési lehetıségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján
bíróság elıtt gyakorolhatja. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetı
munkatársát a promax@promaxsyn.hu e-mail címen.
Kelt: Budapest, 2013. december 10.
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