Adatkezelési tájékoztató
A Csekkoló rendszer (továbbiakban: Csekkoló) célja, hogy az érintett az egyes, vele
szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatóknál keletkezett, pénzügyi tranzakcióval
kapcsolatos adatait a Csekkoló rendszerben előre meghatározott szempontok szerint
rendszerezze, elemezze.
Amennyiben az érintett a Csekkoló rendszer szolgáltatásait igénybe veszi, dönthet úgy, hogy
a Csekkoló rendszerben feldolgozott, különböző szolgáltatóknál keletkezett tranzakciós
adatait összekapcsolja. Ebben az esetben a Csekkoló rendszer a különböző szolgáltatóktól
átvett adatállományokat egy adatállományba rendszerezi, és az érintett számára
hozzáférhetővé teszi az így létrejött elemzéseket, értékeléseket. Az összekapcsolás során a
személyes adatokat a GS3 Zrt. kezeli, az alábbiak szerint:
1.

A személyes adatokat a GS3 Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. C. lház. 2. em. 5.; cégjegyzékszám:
0510000536; telefon: +3614289066; email: info@gs3.hu; adatvédelmi
nyilvántartási azonosító: NAIH91250/2015.; továbbiakban: GS3 Zrt.) kezeli.
Az adatkezelés érintettje a felhasználó, aki a Csekkoló rendszerben tranzakciós adatai
összekapcsolását kéri.
Amennyiben az érintett az adatok összekapcsolását kéri, elfogadja a jelen tájékoztatót,
és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a GS3 Zrt. az alábbiakban
meghatározottak szerint kezelje.
A személyes adatok kezelésére jelen tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során a
GS3 Zrt. az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az 
információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen megadott hozzájárulása. Az
érintett az összekapcsolásról nyilatkozik, ennek során elfogadja a jelen
tájékoztatót, és hozzájárul személyes adatai jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.
A szolgáltatás igénybe vételéért az érintett a GS3 Zrt. részére díjat nem fizet, semmilyen
juttatást nem teljesít.
A GS3 Zrt. az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes és
törvényes legyen. Személyes adat kezelésére csak a jelen tájékoztató 3. pontjában
meghatározott adatkezelési célokhoz kötötten kerüljön sor. A GS3 Zrt. biztosítja az
érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3.

Az adatkezelés célja a Csekkoló rendszer szolgáltatásának nyújtása, az érintett
tranzakciós adatainak összekapcsolása, az összekapcsolt adatok rendszerezése,
elemzése, az adatok érintett számára történő bemutatása.
Az adatkezelés célja ezen túlmenően az érintett irányában reklámozási
tevékenység, amennyiben az érintett a reklámozáshoz kifejezetten hozzájárul.
A GS3 Zrt. jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon,
statisztikai célra felhasználja.

4.

Az adatok összekapcsolása az alábbiak szerint történik.
Amennyiben az érintett valamely szolgáltató weboldalán úgy nyilatkozik, hogy a
Csekkoló rendszert igénybe kívánja venni, a szolgáltató a tranzakciós adatokat átadja a
GS3 Zrt. részére. A GS3 Zrt. kizárólag a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adatokat
veszi át, az adatokat az érintett természetes személyazonosító adataival egyedi kód
útján lehet összekapcsolni, kizárólag az adott szolgáltató rendszerében. A GS3 Zrt. a
személyazonosító adatokhoz nem fér hozzá.
Amennyiben az adatfeldolgozó több adatkezelő részére is végez adatfeldolgozást, az
egyes adatfeldolgozásokat egymástól elkülöníti.
Az érintett a több szolgáltatótól átvett, és a GS3 Zrt. által feldolgozott tranzakciós
adatokat összekapcsolhatja. Ebben az esetben az érintett az összekapcsolást bármely
érintett szolgáltató weboldalán kezdeményezheti. Az összekapcsolás feltétele az érintett
elfogadó nyilatkozata, valamint az adatkezeléshez történő, jelen tájékoztató szerinti
hozzájárulása.
Az összekapcsolás eredményeképpen a GS3 Zrt. a különböző szolgáltatóktól átvett
adatokat összekapcsolja, és az összekapcsolt adatállományra nézve nyújtja
szolgáltatását. Az összekapcsolást követően az összekapcsolt adatállomány
tekintetében a GS3 Zrt. adatkezelőnek minősül.
Az összekapcsolás kezdeményezése után az érintett kap egy meghatározott ideig
felhasználható linket, amely linkkel a másik, összekapcsolásban érintett szolgáltató
weboldalán keresztül elérheti a tényleges összekapcsolást, amennyiben oda regisztrál
és belép vagy meglevő regisztrációjával belép az összekapcsolás folyamata során. Az
összekapcsolást követően a GS3 Zrt. az egyes szolgáltatóktól átvett tranzakciós
adatokat összekapcsolja, és azt a Csekkoló rendszerben rendszerezi.
További szolgáltató összekapcsolása a fenti folyamat megismétlésével lehetséges.
Az érintett az összekapcsolt adatokhoz bármely szolgáltató weboldalán keresztül
hozzáférhet.
Az egyes szolgáltatók az összekapcsolt adatokhoz nem férnek hozzá, kivéve ha az
érintett ehhez külön kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

5.

A személyes adatok kezelése a GS3 Zrt. székhelyén, fióktelepén (1027 Budapest,
Kacsa utca 1523.), a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. géptermében (1122
Budapest, Pethényi köz 10.) és a GTS Hungary Kft. géptermében (2040 Budaörs,
Ipartelep u. 1315.) történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben
a GS3 Zrt. hozza meg.
A GS3 Zrt. adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó
önálló döntést nem hozhat. A GS3 Zrt. az adatfeldolgozók megnevezését jelen
tájékoztatóban közzéteszi. A GS3 Zrt. adatfeldolgozója a Takarékszövetkezeti
Informatikai Kft. (székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 46., adószáma:
10949391443, ÁFA csoport azonosító: 17781365544 cégjegyzékszáma:
0109362852).

6.

Amennyiben az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, a GS3 Zrt. jogosult arra, hogy az
érintett adatait reklámozási célra felhasználja. A reklámozási tevékenység során a GS3
Zrt. a Csekkoló rendszer felületén hirdetéseket tesz közzé. A hirdetések kiválasztása az

érintett adatainak felhasználásával (pl. lakóhely, pénzügyi szokások, jövedelem) történik,
automatizált módon, emberi beavatkozás nélkül.
7.

A Csekkoló rendszer teljesen automatizált, előre programozott, emberi beavatkozás
nélkül működik. A GS3 Zrt. felelős a Csekkoló rendszer fejlesztéséért, üzemeltetéséért,
karbantartásáért, de az adatokon egyedi műveleteket nem végez. A GS3 Zrt. az
adatokat az összekapcsolás nyújtásán túlmenően nem használja, és semmilyen módon
nem kísérli meg az adatok és természetes személyek összekapcsolását. A GS3 Zrt.
további adatkezelést nem végez, további adatkezelési célokat nem állapít, és nem
valósít meg.

8.

Az érintettnek az összekapcsolás igénybe vétele során személyes adatot nem
szükséges megadnia.

9.

A GS3 Zrt. az adatokat nem továbbítja, azokat harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve ha az érintett a Csekkoló szolgáltatást nyújtó valamelyik
szolgáltató vonatkozásában külön kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

10. Az érintett az összekapcsolást jogosult bármikor megszüntetni, akár egyes szolgáltatók,
akár valamennyi szolgáltató vonatkozásában. Amennyiben az érintett az
összekapcsolást megszünteti, az adott szolgáltató adatállománya (az adott szolgáltatótól
átvett tranzakciós adatok) az összekapcsolt adatállományból kikerül.
Amennyiben az érintett valamennyi szolgáltató vonatkozásában megszünteti az
összekapcsolást, a GS3 Zrt. az összekapcsolt adatállományt törli. Ebben az esetben a
GS3 Zrt. adatkezelői minősége megszűnik.
Amennyiben az érintett a Csekkoló rendszer szolgáltatását az adott szolgáltató
vonatkozásában nem szünteti meg, a GS3 Zrt. az adatokat adatfeldolgozóként továbbra
is tárolja, de a feldolgozott adatállományt minden más adatállománytól elkülöníti.
Amennyiben a GS3 Zrt., és a szolgáltató között a jogviszony megszűnik, a GS3 Zrt. az
adott szolgáltatótól átvett adatokat törli.
11. GS3 Zrt. a megadott adatokat törli, ha:
 azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 az érintett azt kéri;
 az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 az adatkezelés célja megszűnt;
 azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
Az érintett kérheti személyes adatai törlését, a GS3 Zrt. elérhetőségein (1. pont). Az
érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a GS3 Zrt. rendszere haladéktalanul
törli. A személyes adatok törlése során a GS3 Zrt. valamennyi, az érintettre vonatkozó, a
GS3 Zrt. által kezelt adatot véglegesen töröl.
Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás célja az érintett tájékoztatása a tranzakciós
adatairól, az adatkezelés időtartamhoz nem kötött. Ugyanakkor a Csekkoló
rendszerhez csatlakozó partnerek az általuk továbbított tranzakciós adatokra

előírhatnak kötelező törlési határidőt, mely esetben a GS3 Zrt. ezen tranzakciós
adatokat a törlési idő lejártával törli a Csekkoló rendszerből. Az egyes csatlakozó
partnerek adattovábbításaival kapcsolatban előírt kötelező törlési határidőkről
tájékozódhat a csatlakozó partnerek általános szerződési feltételeiből, illetve
adatkezelési tájékoztatóiból.
12. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem
helyesbíthető adatok helyesbítését a GS3 Zrt.től kérje. Az érintett joga, hogy egyes
adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Regisztráció törlését követően GS3 Zrt. 30
napon belül törli az érintett adatait. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A
tájékoztatás ingyenes. Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, az Infotv.
21. §ában meghatározottak szerint.
13. A GS3 Zrt. minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A GS3 Zrt. az
adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
14. Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a GS3
Zrt.hez, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül
kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.
Az érintett a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (
www.naih.hu
), valamint bíróság előtt
is érvényesítheti igényét, az Infotv. 22. §a alapján. Az érintett a jogai megsértése esetén
kártérítést, valamint sérelemdíjat követelhet.
A GS3 Zrt. az érintett kérésére a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

