ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
A Fincontax Bt. (székhely: 1073 Budapest, Osvát utca 11. Fszt. 1, cégjegyzékszám: 0109-6788976, a továbbiakban Szolgáltató) a https://www.cegkivonatonline.com, a
https://www.cegkivonatonline.hu, illetve a https://www.hiteles-cegkivonat.hu
weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül céginformáció szolgáltatás nyújtása
céljából, valamint kapcsolódó tartalmak, információk megosztása céljából honlapot
üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (Felhasználók) adatait kezeli.
1.1. Az Adatkezelési tájékoztató célja
Jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározza a Fincontax Bt. (továbbiakban
Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, amelyet a társaság, mint Adatkezelő
magára nézve kötelező erővel ismer el.
Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe
vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.
1.2. Felhasználó tájékoztatása
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok
kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, személyes adatok védelme
érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő
megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem
egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő
munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják.
Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói 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.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az
alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
2. Fogalmak
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők:
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Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
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közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Érintett: az a meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akire nézve az adatkezelő
személyes adatokat kezel.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes
adatokat kezel, azok feldolgozását végzi.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél- e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adat okhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval.
Ügyfél. olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.
Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba
lép, weboldalát meglátogatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy
adatállományon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
ezen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.

3. Az Adatkezelő megnevezése
Név: Fincontax Bt.
Székhely:1073 Budapest, Osvát utca 11. fszt. 1.
Képviselő neve: Jurányi András
Cégjegyzékszám: 01-06-788976
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25136117-2-42
E-mail cím: info@cegkivonatonline.com
Telefonszám: +36-30/9522310
Adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató neve: Weebly
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló
Felhasználókra vonatkozik, így az 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.
4. Adatkezelés jogalapja, adatkezelési alapelvek
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Infotv. 5. §(1) pontja szerint a Felhasználók
önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendelete (GDPR), a 2016/679. számú Rendelet alapján kerül sor. A hozzájárulást
Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a
kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Szolgáltató jogszerű adatkezelésének jogalapja az adatkezelési céloktól függően az
alábbiak lehetnek:
˗ Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;
˗ 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;
˗ Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
˗ Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
˗ Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
˗ 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.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés
teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok

köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni,
erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó Érintett felel.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban
foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában
történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot
semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos
gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának
veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető
személyes adatait.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését,
jogosulatlan
hozzáférését,
jogosulatlan
felhasználását
és
jogosulatlan
megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő
minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, mivel az Adatkezelő az adatkezelést
nem főtevékenységként végzi, nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.
5. A kezelt adatok köre
5.1. Felhasználók technikai adatai
˗ A weboldal látogatóinak adatai, naplók
Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét,
a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Ezen adatok naplózását a rendszer
folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott személyes
adatokkal. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet
következtetni. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák
felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az
adatokat 2 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes
azonosításra alkalmas cookie- kat nem használ.
˗ Cookie-k
Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún.
„cookie”- t vagy sütit) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés
elosztás. A sütik egyrészt a weboldal alapvető működéshez szükségesek, másfelől
lehetővé teszik többek között a feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzését,
statisztikai célú webanalitikai méréseket, érdeklődési kör alapján történő hirdetés
megjelenítést, oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott

tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon. Ily módon a sütik a Felhasználó számára
hozzáférhetővé teszik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egy, máshogy nem
elérhető részét, valamint segítenek abban, hogy a Felhasználó jobb böngészési
élményben részesüljön, és az őt érdeklő tartalmakkal, ajánlatokkal találkozzon a
világhálón. A cookie-k elfogadása nem kötelező, a Felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa,
valamint a Szolgáltató weboldalán is letiltható. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes
értékű, egyes szolgáltatások nem vehetők igénybe.
5.2. A szolgáltatás megrendelése során kezelt adatok
Szolgáltató a Honlapon céginformáció szolgáltatás megrendelésére biztosít
lehetőséget. Szolgáltató a megrendelési folyamatok során a Felhasználó által megadott
adatokat, valamint a keletkezett technikai adatokat kezeli.
Az adatkezelés célja és jogalapja az Érintett megrendelésének teljesítése, szolgáltatások
biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses
kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok: email cím, kapcsolattartó neve, telefonszám, számlázási cím
(irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím (irányítószám, település, utca,
házszám) - amennyiben eltér a számlázási címtől.
Felhasználó a megrendelés során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat,
amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez
szükséges. Ilyen, nem kötelező adat lehet például a szállításra vonatkozó egyedi igény.
5.3. Számla kiállítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok
Az számvitelről szóló 2000. évi c. törvény 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján
a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.
5.4. A papír alapú dokumentumok szállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az
érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: szállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt
dokumentum az érintett igényéhez alkalmazkodva partnerünk közreműködésével
kiszállításra kerüljön.

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt papír alapú
dokumentum kiszállításának időtartamáig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282
Az adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@posta.hu
5.5. A bankkártyás fizetéssel együtt járó adatkezelés
Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban a honlap nem kezel személyes adatot. Bankkártyás
fizetés választása esetén a honlap automatikusan átirányítja az érintettet a Mypos
bankkártyaelfogadó oldalára, ahol az érintett – az online fizetéshez szükséges adatok
megadását követően – biztonságosan kifizetheti megrendelésének ellenértékét.
6. Adatbiztonság
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az
adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,
a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása
megelőzésére.
7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek
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˗
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Átlátható tájékoztatás joga: az érintett jogosult arra, hogy megfelelő, átlátható,
könnyen hozzáférhető módon ingyenes tájékoztatást kapjon az adatkezelés
körülményeiről és az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett
tájékoztatást kér, jogosult azt 30 napon belül megkapni, mely határidő az Érintett
megfelelő tájékoztatása mellett további 60 nappal meghosszabbítható.
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 adatait és
a rendeletben felsorolt információkat megismerje.
Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés
hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon
történik.
Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő
– kiegészítését.
Elfeledtetéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
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Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték;
b.) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.) az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d.) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az elfeledtetés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adat ainak a kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a.) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi azok törlését, ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett
igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: levelezési cím: Fincontax
Bt., 1073 Budapest, Osvát utca 11. Fszt. 1., email cím: info@cegkivonatonline.com
8. Jogérvényesítés
Az Érintett 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.
Az Érintett 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 az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
9. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését
követően Felhasználó a Honlap használatakor felugró ablakban, illetve megrendelés
során történő tájékoztatás elfogadásával elfogadja a módosított Adatkezelési
nyilatkozatban foglaltakat.
Budapest, 2021. január 4.

