A SET GROUP Nyrt.

Adatkezelési Tájékoztatója
a kapcsolatfelvétellel összefüggő
személyes adatkezelésről
Tisztelt Érdeklődő /Befektető / Leendő Ügyfelünk!
Köszönjük az érdeklődését! A SET GROUP Nyrt., mint adatkezelő az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel
összefüggő (természetes személyek) személyes adatkezeléséről – a GDPR 12. cikkével összhangban – az
alábbiakban ad részletes tájékoztatást. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési tájékoztatót!
Az adatkezelő neve, elérhetőségei
SET GROUP Nyrt.
Postacím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
E-mail cím: adatvedelem@setnyrt.com
Telefonszám: +36 1 614 5045
Honlap: www.setnyrt.com
Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere
Mi hatalmaz fel minket arra, hogy kezelhetjük az Ön személyes adatait?

A SET Group Nyrt. az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert Ön
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglaltak és
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján a velünk való kapcsolatfelvétellel önként hozzájárult.
Az adatkezelés célja – Miért kezeli a SET GROUP Nyrt. az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelésének célja az Önnel való kapcsolattartás, további időpont-egyeztetés,
általános információ nyújtása tevékenységünket illetően.
A kezelt személyes adatok köre – Mely adatait kezeljük?

Amennyiben Ön felveszi velünk a kapcsolatot, szükségképpen tároljuk az Ön nevét és e-mail címét, valamint az
Ön által saját választása szerint megadott egyéb kapcsolattartási adatokat (pl. telefonszám, Skype elérhetőség,
lakcím, levelezési cím).
Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására szorítkozzon, amely Ön
szerint a kapcsolatfelvételhez részünkről elengedhetetlenül szükséges.
Kérjük, kerülje a szenzitív adatok megadását (politikai, vallási nézet, etnikum stb.), a SET GROUP Nyrt. az ilyen
adatok kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok szükségtelen megadásáért nem vállal felelősséget.
Az adatkezelés időtartama – Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

A SET GROUP Nyrt. addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg Ön az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem
vonja és ezt a szándékát velünk nem közli. A hozzájárulás visszavonása hiányában adatait 1 év után töröljük.
Amennyiben később Ön szerződéses partnerünkké válik, úgy adatait más jogalapon kezeljük, és erről külön
tájékoztatjuk.
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Adatbiztonsági intézkedések – Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

A SET GROUP Nyrt. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. A SET GROUP Nyrt. megfelelő jogosultsági szinteket hozott létre a személyes
adatokhoz való hozzáféréshez (adataihoz csak az erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá), a papír
alapú iratokat zárt irodahelyiségben, 24 órás védelem alatt álló, kamerával megfigyelt területen, a digitalizált
adatokat megfelelő technikai védelem (jelszó, tűzfal, egyéb biztonságot garantáló szoftver igénybevétele)
mellett őrzi.
Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás Ki láthatja még az Ön személyes adatait a SET GROUP Nyrt.-n kívül?

Az Ön személyes adatainak megismerésére, kezelésére a SET GROUP Nyrt. erre felhatalmazott munkavállalói
(befektetői kapcsolattartó), valamint a SET GROUP Nyrt. vezetői jogosultak. A SET GROUP Nyrt. jogszabály
alapján kötelezhető a nyomozóhatóságnak, rendőrségnek, bíróságnak az Ön személyes adatainak átadására,
amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap vagy az hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt. Külföldre
és harmadik személy részére, statisztikai célra történő adattovábbítás nem történik.
Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei a személyes adatkezeléssel kapcsolatosan

Önt az adatkezelés időtartamán belül – az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15- 21. cikkei szerint – megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a SET GROUP Nyrt.től a személyes adatainak kezeléséről. A SET GROUP Nyrt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt (de maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában díjmentesen tájékoztatja Önt kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is
sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
zárolásához való jog (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, hogy a SET
GROUP Nyrt. törlés helyett zárolja az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény felderítése),
amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

- az adatok törléséhez /elfeledtetéshez/ való jog (kötelező adatkezelés esetének kivételével): amennyiben Ön
a hozzájárulását visszavonja, a SET GROUP Nyrt. személyes adatait törli.
-

tiltakozás joga (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével):
• ha a személyes adat kezelése vagy továbbítása kizárólag a SET GROUP Nyrt.-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a SET GROUP Nyrt., adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.

Amennyiben Ön szerint a SET GROUP Nyrt. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, akkor kérjük, hogy elsősorban forduljon hozzánk a jelen tájékoztatóban rögzített
elérhetőségeinken. Ennek eredménytelensége esetén az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
Hatályos 2018. május 25. napjától

SET GROUP Nyrt.
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