Adatkezelési tájékoztató
1.

A Csekkoló rendszer 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 hozzájárul adatai reklámozási célú felhasználásához.

2.

A reklámozás során az 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.

3.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen megadott hozzájárulása.

4.

Az adatkezelés célja a Csekkoló rendszer használata során reklámozási
tevékenység végzése.
A reklámozás során 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. pénzügyi szokások, jövedelem) történik, automatizált módon, emberi beavatkozás
nélkül.

5.

A személyes adatok kezelése a GS3 Zrt. székhelyén, vagy fióktelepén (1027 Budapest,
Kacsa utca 1523.) 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.

6.

A reklámozás automatizált, előre programozott, emberi beavatkozás nélkül történik. A
GS3 Zrt. az adatokat a szolgáltatás 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.
A GS3 Zrt. az adatokat nem továbbítja, azokat harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé.

7.

A GS3 Zrt. az érintett adatait legfeljebb 72 hónap mínusz egy nap időtartamig tárolja. Az
adatok törlésére a GS3 Zrt. évente egy alkalommal kerít sort.

8.

Az érintett a reklámozási célú hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az
esetben a GS3 Zrt. az adatkezelést és a Csekkoló rendszer igénybe vételét
megszünteti. A GS3 Zrt. az adatkezelést megszünteti abban az esetben is, ha az
érintett a Csekkoló rendszer igénybe vételét megszünteti, vagy az adott szolgáltató

vonatkozásában a Csekkoló rendszer szolgáltatásainak nyújtása bármely okból
megszűnik.
9.

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.

10. 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.

