
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Ügyfelek adatainak kezelése, az adatkezelés célja 

1. A  HelloPay  Zrt.  (HP)  személyes  adatokat  az  Ügyfél  hozzájárulása,  illetve
törvény  kötelező  előírása  alapján  kezel.  A  HP  adatvédelmi  nyilvántartási
száma: NAIH-85490/2015.

2. A  HP  a  személyes  adatok  védelme  érdekében  a  személyes  adatok
kezelésének  szabályait  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény (a továbbiakban: Info
tv.),  valamint  egyéb  kapcsolódó  jogszabályok  rendelkezéseinek
figyelembevételével állapítja meg.

3. A HP a jelen szabályzatban határozza meg a HelloPay rendszer  használóinak
regisztrációja  során  jogszerűen  részére  megadott  személyes  adatoknak
kezelésével, védelmével kapcsolatos elveit és gyakorlatát.

4. A  HP  által  végzett  központi  adatkezelés,  –feldolgozás,  –feldolgoztatás,
valamint a Partnerek által végzett adatkezelés- és feldolgozás célja:

 A  HelloPay  rendszer  (rendszer)  működtetése,  reklamációkezelés,  a
keletkező  forgalmak  elszámolása  a  Kártyabirtokosok  és  a  Partnerek
vonatkozásában egyaránt;

 A  Kártyabirtokosoknál  és  a  partnereknél  a  rendszer  regisztráció  során,
adatmódosítás  és  –kiegészítés,  valamint  tranzakciókkal  kapcsolatos
információ-szolgáltatás;

 A vásárlói, kártyahasználati és egyéb szokások figyelése és megismerése,
és  személyre  szabott  ajánlatok  kidolgozása  és  eljuttatása  a
Kártyabirtokosoknak;

 közreműködés  a  rendszer  használat  során  Kártyabirtokosnál  vagy
Partnernél felmerülő reklamációs ügyek rendezésében.

II. Az adatkezelés jogalapja

1. A  kártyabirtokosok  a  rendszer  előnyeinek  szélesebb  körű  kihasználása
érdekében  regisztrálhatják  magukat,  illetve  kártyájukat  a  HP  honlapján,
aminek címe: www.hellopay.hu

2. A  rendszer  használatához  kapcsolódóan  a  felhasználó  dönthet  úgy,  hogy
regisztrálja  magát  és  kártyáját,  annak  érdekében,  hogy  a  kártyáját  más,
illetéktelen személy ne tudja jogosulatlanul felhasználni. A regisztráció során
az adatszolgáltatás önkéntes.

3.  A kártyabirtokos a kártya használattal és a regisztrációval összefüggésben
nyilatkozik,  hogy  a  rendszer  használattal  kapcsolatos  szabályokat,
rendelkezéseket megismerte, azok alkalmazását elfogadja, a rendelkezéseket
magára nézve kötelezőként ismeri el, és erre figyelemmel a regisztráció során
általa  megadott  adatfajták  tekintetében  az  adatkezeléshez  hozzájárulását
adja.

4. A  kártyabirtokos  elfogadja  és  hozzájárulását  adja,  hogy  a  honlapon  a
regisztráció során megadott adatait (a továbbiakban: Ügyféladatok), valamint

http://www.hellopay.hu/


a kártyával végrehajtott műveletek (a továbbiakban: tranzakciók) adatait a HP
kezelje, feldolgozza vagy feldolgoztassa.

5. A regisztrációval a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az I.4. pontban írt
célok  megvalósítása  érdekében  a  HP  alvállalkozókat  vegyen  igénybe.  Az
alvállalkozók által végzett adatfeldolgozás kizárólag a rendszer üzemeltetését
célozza; az alvállalkozó köteles a vele kötött szerződés (vagy az abban foglalt
célok) megszűnését követően a részére átadott adatokat megsemmisíteni.

6. A Kártyabirtokos a szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve
kötelezőként ismeri el a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, illetve
esetleges  módosítás  során,  a  módosítás  hatályba  lépését  követően  a
módosított adatkezelési szabályzatot.

III. Adatbiztonság

1. HP  gondoskodik  arról,  hogy  a  kezelt  adatokhoz  illetéktelen  személy  ne
férhessen  hozzá,  ne  hozhassa  nyilvánosságra,  ne  továbbíthassa,  valamint
azokat  ne  módosíthassa,  törölhesse.  A  kezelt  adatokat  kizárólag  az
adatkezelő,  illetve az adatfeldolgozó érintett  alkalmazottai  ismerhetik  meg,
azokat a HP harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.

2. A Kártyabirtokosok Ügyfél -  és tranzakciós adatait – a mindenkor érvényes
törvényi  előírások betartása mellett  –  a HP tárolja  és dolgozza fel.  Tilos  a
személyes adatok (ügyféladatok) harmadik személyek – kivéve alvállalkozók,
lásd IV. pont – részére történő továbbadása. A tranzakciós adatok továbbítása
harmadik  személyek  részére  oly  módon  lehetséges,  hogy  ügyféladat
hiányában,  a  tranzakciós  adat  személyhez,  kártyabirtokoshoz  ne  legyen
köthető.

3. HP  a  hatályos  jogszabályok  által  meghatározottak  betartásával  jogosultak
üzleti  ajánlatokkal  a  Kártyabirtokost  közvetlenül  megkeresni.  Bármely
Kártyabirtokos azonban kérheti  az üzleti  ajánlat  megküldésének mellőzését
HP-hez intézett írásos, az info@hellopay.hu-ra elküldött bejelentés útján.

4. A  Kártyabirtokos  jogosult  a  jogszerű  adatkezelést,  adatfeldolgozást  illetve
adattovábbítást  biztosító  hozzájárulását,  a  HP-hez  intézett  írásos,  az
info@hellopay.hu-ra elküldött  bejelentés  útján  részlegesen  vagy  teljesen
visszavonni  és  egyben  személyes  adatainak  törlését  kérni.  Amennyiben  a
Kártyabirtokos  az  adatkezelési  illetve  adattovábbítási  hozzájárulást  oly
mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az általa lebonyolított
tranzakciók  begyűjtését,  nyilvántartását,  elszámolását,  vagy  egyéb,  a
rendszerhez  kapcsolódó  jogok  érvényesítését,  illetve  kötelezettségek
teljesítését,  úgy a fenti  visszavonó nyilatkozat egyúttal  a rendszerben való
részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről.

5. A Kártyabirtokos kérelmezheti a HP-nél személyes adatainak helyesbítését is.
A  kártyabirtokos  a  HP  ügyfélszolgálatán  keresztül  tájékoztatást  kérhet
személyes adatai kezeléséről. Kártyabirtokos kérelmére a HP írásban részletes
tájékoztatást  nyújt  az  általa  kezelt  adatokról,  az  adatkezelés  céljáról,
időtartamáról, az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait. A tájékoztatást HP a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon
belül írásban, közérthetően küldi meg Kártyabirtokosnak. A helyesbítés, törlés
iránti  kérelem  elutasítása  esetén  a  Kártyabirtokos  bírósági  jogorvoslattal
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élhet,  továbbá a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat.

IV. Az  Adatfeldolgozás folyamataiban részt vevő alvállalkozók

A  HelloPay  Zrt.,  mint  a  HelloPay  rendszer  üzemeltetője  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény alapján adatkezelőnek minősül.
A rendszer informatikai rendszereit a Lets Kft. (1126 Budapest, Böszörményi
út 19. C. ép. fsz. 7.) biztosítja.
A  HelloPay  weboldalát  az  Eldacon  Kft.  (1094  Budapest,  Tűzoltó  u.  57)
üzemelteti.

HP  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  adatkezelési  szabályzatot  a  látogatók
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

Budapest, 2015. május 6.
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