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Jelen Oxyprogram Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés
általános szabályait, azaz hogy a Társaság milyen módon gyűjtheti az
Ügyfél személyes adatait, milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet,
hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes
adatok és az Ügyfél jogainak védelme érdekében, valamint hogy az
Ügyfél hogyan veheti fel a Társasággal a kapcsolatot az adatkezelési
gyakorlattal kapcsolatban. „Társaság”: Oxytree Europe Zrt., amelynek
címe: Soroksári út 48., 1095 Budapest. Adatvédelmi rendelkezések
hatálya: oxyprogram.com weboldal (továbbiakban: Weboldal)
felhasználóinak (továbbiakban: Ügyfél) személyes adataira terjed ki.
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Hogyan gyűjtheti és szerezheti meg a Társaság az Ügyfél személyes adatait?
A Társaság az alábbi módokon gyűjtheti és szerezheti meg az Ügyfél személyes adatait:


weboldalon történő regisztráció,



telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel, vagy



egyéb offline vagy online űrlapok kitöltése által (például hírlevél feliratkozás).

Társaság használhat „cookie”-kat más néven „sütiket” vagy egyéb hasonló eljárásokat, amelyek
meghatározott információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatosan, amikor Ügyfél
belép, megtekinti és böngészi a Weboldalt. A „süti” egy adatfájl, amelyet a számítógépre vagy
weboldalak felkeresésére használt mobil eszközre helyeznek el. A „sütik” több célból kerülhetnek
alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklődési körének és a meglátogatott weboldalaknak a
felmérését. A böngészője beállításainál letilthatja a „sütik” fogadását (a böngészője „Beállítások”
vagy „Internetes beállítások” menüpontjában). Ugyanakkor Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra,
hogy a Weboldal néhány funkciója nem működik tökéletesen, ha letiltja a „sütik” fogadását. Ezek a
„sütik” nem az Ügyfél személyes adatait gyűjtik.
Az adatgyűjtés előtt a Társaság minden esetben felhívja az Ügyfél figyelmét az adatgyűjtés tényére. A
személyes adatait kizárólag az adatgyűjtésre vonatkozó tájékoztató Ügyfél általi megismerése és
elfogadása után gyűjtheti a Társaság. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el „sütik” használatát, a
böngészőjében beállíthatja a „sütik” elutasítását. A tárolt „sütik” bármikor eltávolíthatóak az adott
eszközről az Ügyfél által. Ügyfél részéről az adatok megadása ennek következtében valamennyi
esetben önkéntes, az Ügyfél nem kötelezhető a személyes adatainak a megadására, azonban
tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a személyes adatait nem adja meg, meghatározott
felhasználói felületek nem nyílnak meg a számára.
Az Ügyfél jogosult a személyes adatainak, ezzel egy időben a regisztrációjának törlését kérni a
Társaságtól.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet a Társaság?
A Weboldal begyűjtheti az Ügyfél elérhetőségére vonatkozó adatokat, mint vezetéknév, keresztnév,
lakcím, e-mail cím, születési dátum és telefonszám. A személyazonosság igazolására Társaság kérheti
az Ügyfél személyét és lakcímét igazoló dokumentumokat, adókártya számát, továbbá ezek szkennelt
másolatait.
Az Ügyfél a regisztráció alkalmával megerősíti hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság személyi, lakcím
és adóalanyiságot igazoló dokumentumairól másolatot kérjen be és azokat tárolja a Társaság által
követett KYC (Know Your Customer) eljárásnak megfelelően. Ügyfél nem köteles másolatokat küldeni
a fenti dokumentumokról, viszont ebben az esetben nem jogosult kiutalás elindítására az online
ügyfélkapuján keresztül elérhető belső készpénzszámlájáról.
Ügyfél kérdéseivel és észrevételeivel összefüggésben önkéntesen is megadhat magára vonatkozó
személyes adatokat. Ugyanakkor Társaság javasolja, hogy csak azokat a személyes adatokat adja
meg, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Társaság kielégítő választ tudjon adni az Ügyfél
megkeresésére.
A Társaság nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és
etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Társaság
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tudomást szerez arról, hogy valamely Ügyfél az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében
különleges adatnak minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult
az adott Ügyfél regisztrációját törölni.
Társaság erre tekintettel tehát nyomatékosan kéri az Ügyfelet, hogy ne adjon meg semmilyen adatot
faji vagy etnikai hovatartozására, politikai nézetére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére,
szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozólag.

Mi a személyes adatok kezelésének a célja?
Ügyfél személyes adatait a Társaság arra használja fel, hogy


válaszoljon az Ügyfél észrevételeire és kérdéseire;



eleget tegyen szerződéses kötelezettségeinknek, továbbá biztosítani tudja az Ügyfél
számára a termékeket, szolgáltatásokat és egyéb előnyöket a programon belül;



az Ügyfél számára elkészítse a vásárlásáról szóló számviteli bizonylatot;



tájékoztassa az Ügyfelet az adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeiről;



azonosítsa az Ügyfelet, róla nyilvántartást vezessen, és ezzel eleget tegyen a terrorizmus
és a pénzmosás elleni jogszabályi kötelezettségeinek.

Kinek továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat?
A Társaság nem adja el, nem adja bérbe az Ügyfél személyes adatait, és nem is kereskedik azokkal. A
Társaság harmadik fél részére nem továbbítja az Ügyfél személyes adatait. Kivéve, ha azt jogszabály,
hatóság vagy bíróság elrendeli.

Milyen módon gondoskodik a Társaság a személyes adatok biztonságáról?
Társaság meg tesz minden tőle telhető megfelelő intézkedést, annak érdekében, hogy megvédje az
Ügyfél személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől,
elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól,
törléstől vagy egyéb felhasználástól.
Szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján a Társaság továbbá biztosítja, hogy jogosulatlanul
illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz. Társaság belső adatkezelési
szabályzata alapján a személyes adatokhoz hozzáférni kizárólag az adatok megismerésére
jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.

Mennyi ideig kezeli a Társaság az Ügyfél személyes adatait?
Amennyiben jogszabály másképp nem rendeli, Ügyfél személyes adatait Társaság addig őrzi meg,
amíg azokra ügyfélkezelés miatt szüksége van.

Egyéb weboldalra mutató hivatkozás
Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek,
amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a Társaságétól. Társaság nem tartozik
felelősséggel e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért.
Társaság javasolja, hogy mielőtt az Ügyfél böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát, vagy
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mielőtt bármely személyes adatot vagy egyéb információt megad további weboldalon, olvassa el az
adott weboldal adatvédelmi szabályzatát is.

Az Oxyprogram Adatvédelmi szabályzat módosítása
Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Oxyprogram Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. A
módosításokat Társaság a Weboldalon hozza nyilvánosságra és a közzététel napjával válnak
hatályossá.

Az Ügyfélre vonatkozó egyéb rendelkezések
Az Ügyfél jogosult kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését. Az Ügyfél
bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez már megadott hozzájárulását, indoklás
nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése
jogszabály alapján vagy az érintett Ügyféllel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez
szükségesek. A Társaság a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással
érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással
érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Társaság elérhetőségei
Ha Ügyfélnek bármilyen megjegyzése, illetve kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal
kapcsolatban, vegye fel a Társasággal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Oxytree Europe Zrt.
1095 Budapest, Soroksári út 48. (Hungária Malomudvar)
Telefon: +36 70 671 1717
E-mail: support@oxytree.com

Gáspár Péter
ügyvezető igazgató
Oxytree Europe Zrt.
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