Adatvédelmi nyilatkozat
Az ALTEO Group, mint a www.smartinvest.hu oldal üzemeltetője tájékoztatja az
ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme
érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról
és lehetőségeiről.


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés



Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is.



Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;



Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.



Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info
tv.) alapján jár el. Az adattulajdonost megilleti az Infotv. 14-19. §-aiban
meghatározott valamennyi jogosultság.



Az adattulajdonos az info@smartinvest.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet
személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését.



A www.smartinvest.hu oldal használata nincs regisztrációhoz kötve,
azonban a honlapon hírlevél-feliratkozás funkció működik, amelynek
használatával személyes adatok (a felhasználó neve és e-mail címe, valamint

a nem kötelezően megválaszolandó kérdésre: „Fektetett már be a Budapesti
Értéktőzsdén?” adott válasz) rögzítésére és tárolására kerül sor.


Az adattulajdonos a hírlevélre történő feliratkozással önként és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott személyes adatait az
ALTEO Group kezelje és tárolja. Ön által megadott személyes adatait
hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.



Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító
száma: NAIH-91974/2015.

Kapcsolatfelvétel:


Amennyiben a látogatónak a www.smartinvest.hu honlappal kapcsolatosan
kérdései merülnek fel, úgy nevének és e-mail címének megadásával felveheti
a kapcsolatot a honlap üzemeltetőivel. Ezen adatok tárolásra nem kerülnek.



A honlap használata során az ALTEO Group a honlapra érkező látogatót, a
látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással
méri, amelynek során az alábbi linken megjelölt adatok kerülnek rögzítésre:
http://www.google.com/analytics/features/index.html



Ezen tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót, mint magánszemélyt
név szerint beazonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes
felismerni, hogy az adott számítógépéről, a látogató által használt böngészővel
valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű
adatfájlokat, ún. sütiket (cookies) helyez el böngészőjében a honlapra
látogatók szokásainak rögzítése céljából.



Amennyiben a látogató nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Google
Analytics rendszerrel adatai rögzítésre, mérésre kerüljenek, az alábbi
szolgáltatás letöltésével és telepítésével megtilthatja azt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout



Az adattulajdonost megilleti a tiltakozás joga, jogérvényesítési igényét
bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát. Az adatbázis
harmadik félnek nem kerül átadásra.

