
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2021. április 12 The prospectus will apply from 12 April, 2021

Adatkezelési Tájékoztató Privacy Policy

1.        Adatkezelés bemutatása 1.        Description of the data processing

Adatkezelés célja
HírSpektrum alkalmazással (applikáció) használatához szükséges 
felhasználói profilok létrehozása

Purpose of data processing
Creating user profiles necessary for the use of the BrightMeUp
application (application)

Adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] Legal basis of data processing
Legitimate interests pursued by the Controller [Point f) of Article
6(1) in the GDPR]

Kezelt adatok köre Érintett neve; jelszava, beceneve és e-mail címe Scope of processed data
Name, password, nickname and the e-mail address of the Data
Subject

Adatkezelés időtartama Felhasználói fiók megszüntetésétől számított 5 évig. Period of data processing Five years from the closing of the user profile.

Árgus Tech Kft. (székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. 
B. lház 9. em.6.a.

Árgus Tech Ltd. (registered seat: 1082 Budapest, Corvin
sétány 1. B. lház 9.em. 6.a.

adatfeldolgozás célja: Applikáció technikai hátterének 
üzemeltetése

purpose of data processing: operating the technical background of
the application.

-     Negentropics Szoftver Zrt. (székhely: 1082 Budapest, 
Corvin sétány 1. B. lház. 9. em. 6.)

-        Negentropics Szoftver Zrt (registered seat: 1082
Budapest, Corvin sétány 1. B. lház. 9. em. 6.)

adatfeldolgozás célja: Applikáció technikai hátterének 
üzemeltetése

purpose of data processing: operating the technical background of
the application.

-     Auth0 / Auth0, Inc. (székhely: 10800 NE 8th, St Suite 700 
Bellevue, WA 98004, USA)

- Auth0 / Auth0, Inc. (registered seat: 10800 NE 8th, St
Suite 700 Bellevue, WA 98004, USA.)

adatfeldolgozás célja: applikációhoz szükséges beléptetési funkció 
biztosítása

purpose of data processing: operating the login function for the
application.

Benhauer Ltd. 21 (székhely: Grzegórzecka Street, 31-532 
Cracow, )

Benhauer Ltd. 21 (registered seat: Grzegórzecka Street, 31-
532 Cracow, )

adatfeldolgozás célja: marketing automatizáció purpose of data processing: marketing automation
Nitro Communications Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos 
utca 48-66. C épület 4. emelet)

Nitro Communications Ltd. (registered seat: 1036 Budapest, 
Lajos utca 48-66. C épület 4. emelet)

adatfeldolgozás célja: marketing automatizáció purpose of data processing: marketing automation
Canny Inc. (székhely: 831 N Tatnall St Suite M #140, 
Wilmington, DE 19801,USA)

Canny Inc. (registered seat:  831 N Tatnall St Suite M #140, 
Wilmington, DE 19801, USA)

adatfeldolgozás célja: új funkció és Avatár igénylés purpose of data processing: new feature and Avatar request

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése az Adatkezelő akcióiról, ajánlatairól, új termékek 
elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről 
történő tájékoztatás érdekében, valamint az Adatkezelő 
tevékenysége népszerűsítése céljából. 

Purpose of data processing

Sending newsletter aiming to give information related to rebates,
offers, availability of new products, possibility to make use new
services provided by Data Controller and to promote commercial
activity of the Data Controller

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a 
hozzájárulás bármikor visszavonható

Legal basis of data processing

Consent given by Data Subject [Point f) of Article 6 (1) in the
GDPR; Act XLVIII of 2008 on the Basic Requirements and Certain
Restrictions of Commercial Advertising Activities Section 6
Paragraph 1] by subscription to newsletter; the consent can be
withdrawn at any time

Kezelt adatok köre Érintett neve; e-mail címe. Scope of processed data Name and e-mail address of Data Subject
Adatkezelés időtartama Érintett hozzájárulásának visszavonásáig Period of data processing Until the consent is withdrawn by the Data Subject

Adatfeldolgozók
-        Sendinblue (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, 
Franciaország; elérhetőség: www.sendinblue.com; 
dpo@sendinblue.com.)

Data processors
-       Sendinblue (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France;
contact details: www.sendinblue.com; dpo@sendinblue.com.)

Adatfeldolgozók
Benhauer Ltd. 21 (székhely: Grzegórzecka Street, 31-532 
Cracow, ) elérhetőség: www.salesmanago.com

Data processors
Benhauer Ltd. 21 (registered seat: Grzegórzecka Street, 31-
532 Cracow, ) details: www.salesmanago.com

2.        Érintett 2.        Data Subject

4.1. Az applikáció használatának lehetővé tétele 4.1. Enabling the use of the application

4.2. Hírlevek küldésével kapcsolatos adatkezelés 4.2. Sending newsletter

5. Adatfeldolgozás 5. Data processors

Benhauer Ltd. 21 (székhely: Grzegórzecka Street, 31-532 Cracow, ) elérhetőség: www.salesmanago.com Benhauer Ltd. 21 (registered seat: Grzegórzecka Street, 31-532 Cracow, ) details: www.salesmanago.com
adatfeldolgozás célja: marketing automatizáció purpose of data processing: marketing automation

6. Adattovábbítás harmadik országba 6. Transfer of personal data to a third country

Árgus Tech Kft. (1082 Budapest, Corvin sétány 1/B., e-mail address info@brightmeup.ai website: app.brightmeup.ai, hereinafter: 
‘Data Controller’) provides information, in the following, to the recipients of its services on the data processing carried out by it, in 
accordance with the legal provisions regulating the protection of personal data.[1]

The Data Controller pays particular attention to the protection of personal data, and always bears in mind to ensure fair and transparent data 
processing whose essential requirement is the provision of sufficient information thereon. The present information on data processing provides 
information, inter alia, on data processing activities carried out in the course of providing the services of the Data Controller, in particular, on the 
sources of becoming aware of the processed data, on the scope of the processed data, on the legal basis, purpose and period of data processing, 
on the rights related to personal data, on the possibilities of enforcing such rights and on choosing between such possibilities, as well as on the 
contact details by the use of which the data subject can receive answers to his/her questions related to the Data Controller’s data protection 
activities.

The Data Controller, for the purpose of providing a convenient overview of its data processing, displays the following summary table of the 
individual data processing activities.

Processors, who process personal data of the Data Subject on behalf of the Data Controller:

adatfeldolgozás célja: Applikáció technikai hátterének üzemeltetése

-     Sendinblue (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Franciaország; elérhetőség: www.sendinblue.com; dpo@sendinblue.com.)

Negentropics Szoftver Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. lház. 9. em. 6.)

Natural persons who are affected by the data processing of the Data Controller are natural persons who creat a user profile in the application or 
via e-mail, either who subscribe to the newsletter (hereinafter: Data Subject).

3.        The sources based on which the Data Controller becomes aware of the personal data

The Data Controller obtains the personal data of the Data Subject in the course of creating a user profile in the application.  

4.        The legal basis and purpose of data processing, the scope of processed data and the period of data processing 

The above-mentioned processors process the personal data of the Data subject according to the data processing agreement concluded by the 
Data Controller and the Data Subject. 

-        Sendinblue (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France; contact details: www.sendinblue.com; dpo@sendinblue.com.)

purpose of data processing: sending newsletters;

-        Negentropics Szoftver Zrt (registered seat: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. lház. 9. em. 6.)

purpose of data processing: operating the technical background of the application.

-        Auth0 / Auth0, Inc. (registered seat: 10800 NE 8th, St Suite 700 Bellevue, WA 98004, USA.)
purpose of data processing: operating the login function for the application.;

The Data Controller transfers the personal data of the Data Subject to Auth0 / Auth0, Inc.. This company dispones Privacy Shield qualification 
(https://www.privacyshield.gov) according to Data Protection Framework concluded by USA and the EU that ensures an adequate level of 
protection, thus personal data are transferable according to Article 45 of the GDPR. Further information: https://auth0.com/privacy/ , 
compliance@auth0.com

Árgus Tech Kft. (székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. lház 9. em.6.a.

adatfeldolgozás célja: Applikáció technikai hátterének üzemeltetése

Árgus Tech Ltd. (registered seat: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. lház 9.em. 6.a.

purpose of data processing: operating the technical background of the application.

Az Adatkezelő nevében az Érintett személyes adatainak kezelését végző adatfeldolgozók:

adatfeldolgozás célja: hírlevél küldése;

Sending newsletter

-     Auth0 / Auth0, Inc. (székhely: 10800 NE 8th, St Suite 700 Bellevue, WA 98004, USA)
adatfeldolgozás célja: applikációhoz szükséges beléptetési funkció biztosítása

A fentiekben meghatározott adatfeldolgozók az érintett személyes adatait az Adatkezelővel kötött adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően 
kezelik.

Az Adatkezelő az Auth0 / Auth0 Inc. részére továbbítja az Érintett személyes adatait. E társaság a USA-EU adatvédelmi keretmegállapodás 
alapján létrehozott, úgynevezett Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov) minősítéssel rendelkezik, mely megfelelő szintű védelmet 
biztosít, ezen okból kifolyólag a GDPR 45 cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatók a részére. További információ: 
https://auth0.com/privacy/ , compliance@auth0.com

Árgus Tech Kft. (1082 Budapest, Corvin sétány 1/B.; e-mail cím: info@brightmeup.ai, weboldal:  app.brightmeup.ai/ (a 
továbbiakban: honlap), továbbiakban Adatkezelő) a személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel[1] 
összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket adatkezeléséről.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés 
biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési 
Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének 
forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti 
választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az érintett az Adatkezelő adatvédelmi 
folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló táblázatokat  tesz közzé az egyes adatkezelési 
folyamatokról. Részletes tájékoztatást a teljes Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára.

4.2.1. Az Adatkezelő személyre szabott akciókról, ajánlatokról, új termékek elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről 
történő tájékoztatás, valamint az Adatkezelő tevékenysége népszerűsítése céljából hírlevelet küld. Ezen adatkezelés jogalapja az Érintett 
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is], mely a hírlevélre való feliratkozással adható meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

4.2.2. Adatkezelő az Érintett nevét, e-mail címét kezeli.

4.2.3. Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, 
a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

Adatfeldolgozók

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak azok, akik az applikáció 
használatához felhasználói profilt hoznak létre vagy feliratkoznak a hírlevélre (a továbbiakban együtt: Érintett).

3.        A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől az applikációban való regisztráció során kapja meg.

4.1.1. Az adatkezelés célja az Érintett használni tudja az Adatkezelő applikációját, amelyre az Adatkezelő és az Érintettel kapcsolatba lévő jogi 
személy között szerződés jött létre. Tekintettel arra, hogy az applikáció csak felhasználói fiók létrehozásával használható és a felhasználói 
szerződésnek nem részese az Érintett ezért az Adatkezelő jogos érdeke alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] kezeli az Érintett 
személyes adatait. 

4.1.2. Adatkezelő az Érintett nevét, becenevét, jelszavát és e-mail címét kezeli.

4.1.3. Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett felhasználói profiljának megszüntetését követő 5 évig kezeli.  

4.        Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Processing of personal data relating to the use of the BrightMeUp! application

4.2.1. The purpose of data processing is to send newsletters aiming to give information related to rebates, offers, availability of new products, 
possibility to make use new services provided by Data Controller and to promote commercial activity of the Data Controller. The legal basis of 
data processing is consent given by the Data Subject [Point a) of Article 6 (1) in the GDPR; Act XLVIII of 2008 on the Basic Requirements and 
Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities Section 6 Paragraph 1] by subscription to newsletter; the consent can be withdrawn at 
any time. 

4.2.2. Data Controller processes the name and the e-mail address of the Data Subject.

4.2.3. The period of data processing is up to the withdrawal of the Data Subject’s consent. The consent can be withdrawn at any time and it 
is free of charge, thus the Data Subject is entitled to unsubscribe from newsletter, which the Data Controller informs the Data Subject in each 
newsletter.

4.1.1. The purpose of data processing is to enable that the Data Subjects can use the application, for which the Data Controller and a legal entity 
in connected to the Data Subject has concluded a contract. Considering the fact that the Data Subject is not party to the license agreement and 
the application can only be used by creating a user profile it is the legitimate interest  [Point f) of Article 6 (1) in the GDPR]; pursued by the Data 
Controller based on which the personal data is processed. 

4.1.2. Data Controller processes personal data provided by Data Subject in particular, the name, nickname, password and the e-mail 
address.

4.1.3. The period of data processing is five years after the termination of the user profile of the data Subject.

HírSpektrum alkalmazás használatával összefüggő adatkezelés

Hírlevek küldésével kapcsolatos adatkezelés

Data processors



7. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

8. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

7. Data security, the persons authorized to become aware of the data
7.1. The Data Controller erases the Data Subject’s data at the expiry of the data processing period.

8.7. The Data Subject is entitled to withdraw his/her statement of consent to the processing of his/her personal data, without restriction or 
reasoning, and free of charge. In such case, the Data Controller erases all of the Data Subject’s personal data without delay [right to the 
withdrawal of consent]. The withdrawal shall not affect the lawfulness of the data processing carried out prior to the withdrawal, on the basis of 
the consent.

8.8. The Data Subject is entitled to request the restriction (blocking) of the processing of his/her personal data in case 

-     he/she contests the accuracy of the personal data, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;

-     the data processing is unlawful and he/she opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

-     the Data Controller no longer needs the personal data, but they are required by the Data Subject for the establishment, exercise or defense of 
legal claims; [Article 18 in the GDPR; right to the restriction of data processing (blocking)].

The Data Processor fulfils the request of Data Subject for restriction by storing the concerned personal data separately from any other personal 
data. E.g. by saving them to an external data storage media in case of electronic databases, or by placing the data stored in paper form into a 
separate folder. The Data Controller is entitled to process the concerned data, with the exception of storage, only with the Data Subject's consent 
or for the establishment, exercise or defense of legal claims, or for the protection of the rights of another natural or legal person, or for reasons of 
important public interest of the Union or of a Member State. The Data Controller informs the Data Subject before such restriction of processing is 
lifted.

-     the period of data processing;
-     the rights of the Data Subject and of the remedies he/she is entitled to. 

8.3. At the Data Subject’s request, the Data Controller provides the copy of the data in a commonly used electronic form or in other form chosen 
by the Data Subject [Article 15(3) in the GDPR; right to access and right to obtain a copy].

8.4. The Data Controller modifies the personal data od Data Subject or makes it more accurate (rectification) according to the request of Data 
Subject [Article 16 in the GDPR; right to rectification].

8.5. The Data Subject is entitled to contact the Data Controller in order to exercise his/her right to access his/her data and in order to have his/her 
data rectified.

8.6. The Data Controller erases personal data of Data Subject if requested so by the Data Subject. The Data Controller is entitled to deny such 
request if Article 17(3) of the GDPR is applicable, for instance in case of the personal data are necessary for the establishment or exercise of 
legal claims, for compliance with a legal obligation prescribed by Union or Member State law to which the controller is subject, for public interest 
or for exercising the right of freedom of expression and information [Article 17 in the GDPR; right to erasure].

8. Rights of the Data Subjects, remedies

8.1. The Data Subject is entitled to exercise his/her rights stipulated in the present Point by electronic means, via the e-mail address 
info@brightmeup.ai or by postal service in a letter sent to the Data Controller, addressed to its postal address.

8.2. At the Data Subject’s request, the Data Controller provides information [Article 5(1) in the GDPR; right to information], in writing or by 
electronic means, on:

-     which data concerning the Data Subject are processed by the Data Controller;
-     the purposes of data processing;

7.3. In the scope of measures required to maintain data security in the database, the Data Controller processes data of the Data Subject in a 
computer database, in automatic and manual manners, and has ensured that the processing is carried out, at all times, in a closed, password 
protected system, saved to hard drive, and that such systems are used only by persons authorized to become aware of the data, only in relation to 
the provision of the services and only to the extent essential thereto. 

8.15. In case of the Data Subject considers that the Data Controller violated his/her right to the protection of personal data, he/she is entitled 
also to initiate judicial proceedings and to claim the reimbursement of his/her damage arising from the unlawful processing of his/her data or 
from the breach of data security, and to claim compensation for non-material damage in case of violation of personality rights. In case the rights 
are enforced in court, the Data Subject is entitled to initiate the proceedings also before the court competent by reference to the Data Subject’s 
place of residence or place of stay.

8.9. The Data Subject is entitled to receive his/her personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to transfer 
those data to another data controller. Furthermore, the Data Controller ensures, if expressly requested so by the Data Subject, the direct transfer 
of personal data of the Data Subject to another data controller designated by the Data Subject. [Articles 20(1) and 20 (2) in the GDPR; right to 
data portability].

8.10. The Data Controller notifies the Data Subject of the measure taken within one month from receiving the request. In case the request is 
rejected, the Data Controller notifies the Data Subject of the reasons of the rejection and of the right to lodge a complaint with the Hungarian 
National Authority for Data Protection and Freedom of Information (hereinafter: Authority) and to seek remedy in court.

8.11. The exercise of right is free of charge. In certain cases, the Data Controller is entitled to charge fee based on administrative costs or to 
deny taking measures on the basis of the request, in case the Data Subject requests a copy of his/her data or if the request of the Data Subject 
is manifestly unfounded or exaggerated, particularly due to repetition.

8.12. The Data Controller reserves the right to ask the Data Subject for information required to verify his/her identity in case it has a 
reasonable doubt concerning the identity of the Data Subject. The request for a copy of the data of the Data Subject shall be deemed a case 
where the above is applicable in particular, since the Data Controller verifies that the request was submitted by the authorized person.

8.13. Before initiating the procedures set out in the present Point, the Data Subject is entitled to submit, by electronic means, his/her complaint to 
the Data Controller in order that his/her concerns are eliminated and the lawful conditions are restored. The Data Controller examines the 
complaint within one month, takes minutes thereof, renders a decision on the merits of the complaint and notifies the Data Subject of that 
decision in writing, by electronic means. If the Data Controller finds the complaint well-founded, it restores the lawful conditions of data 
processing or terminates the data processing, including further obtaining of data or the transfer thereof. In such case, the Data Controller does 
not continue processing the Data Subject’s data, unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the 
interests, rights and freedoms of the Data Subject or for the establishment, exercise or defense of legal claim. The Data Controller notifies the 
persons, to whom it transferred the data concerned with the complaint, of the complaint and of the measures taken on the basis thereof. The 
complaint procedure regulated in the present Point serves the elimination of concerns in the frameworks of communication with the Data Subject.

8.14. In case the Data Subject considers that the Data Controller violated his/her right to the protection of personal data or carries out unlawful 
data processing, he/she is entitled to initiate the procedure of the Authority. Contact details of the Authority: postal address: H-1530 Budapest, 
Pf.: 5.; e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone number: +36 (1) 391-1400; website: www.naih.hu.

If you want to delete your registration, log in, go to the menu in the upper right corner (    ), select “User Profile” and then select 
“Delete Profile”. In this case, all data used by us stored by third parties will be deleted. If you are unable to log in, send an email 
to info@brightmeup.ai from your registered email. If you signed up with a social media account, please email us the one you wanted 
to delete yourself with. ”

9. Delete User profile, delete data

8.6.  Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. 
[GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

8.7.  Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
visszavonhatja. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli [hozzájárulás visszavonásához 
való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

-     the categories of addressees to whom the Data Controller can disclose the personal data;

7.4. The computer systems are provided with fire walls and appropriate virus protection.

7.5. The Data Controller carries out the technical monitoring of the system and takes the appropriate measures in case a malfunction is detected 
or indicated.

7.6. The Data Controller ensures that the persons authorized to access the data are fully informed of the data protection rules. As a safeguard of 
data protection, the executive officers and employees of the Data Collector are bound by confidentiality obligation and legal liability regarding the 
personal data they became aware of in the course of their work.

7.7. The information and network IDs (IP addresses), which become accessible to the Data Controller due to the fact that the Data Subject who 
visits its website uses of his/her computer, shall be logged in order to generate website traffic statistics and to detect possible malfunctions and 
attacks. The Data Controller does not link the network IDs to any other data on the basis of which the person who visits the website or the Data 
Subject could be identified.

7.8. The scope of persons authorized to become aware of the processed data in behalf of the Data Controller: application operators and 
developers, together with system administrators of Data Controller.

7.2. The Data Controller ensures the security of the processed data and does its utmost in order to protect the Data Subject’s privacy, to avoid 
unauthorized access, alteration, transfer, disclosure, erasure or destruction, and accidental destruction or damage of data, as well as to avoid 
inaccessibility of data due to the change of applied technology, i.e. in order that the Data Subject’s personal data are protected in accordance with 
the law. 

7.2.  Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz az Érintett magánszférájának védelme, a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek 
személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. 

7.3.  Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, 
automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben 
jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz 
elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak. 

8.1.  Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az info@brightmeup.ai e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő levelezési 
címére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. 

8.2.  Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz 
való jog]:

Ha törölni akarod a regisztrációdat, lépj be az alkalmazásba, menj a jobb felső sarokban található menübe (    ), válaszd ki a 
“Felhasználói profil” menüpontot, majd válaszd ki a “Profil törlése” menüpontot. Ilyenkor minden általunk használt, harmadik 
félnél tárolt adatot törölni fogunk. Ha nem nem tudsz belépni, küldj egy emailt az info@hirspektrum.hu-ra arról az emailről, 
amivel regisztráltál. Amennyiben közösségi média fiókkal regisztráltál, kérlek, jelezd emailben, hogy melyik volt az, amelyikkel 
szeretnéd töröltetni magad!

9. Felhasználói profil törlése, adatok törlése

8.15.   Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági 
eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár 
megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

8.14.   Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az 
Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

8.11.   A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

8.12.   Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét 
illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető 
különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a 
kérelem a jogosult személytől származik.

8.13.   A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával az 
Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. 
Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor 
az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről 
értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő 
kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál.

-     ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes 
adatok pontosságát;

-     ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

-     Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. 
Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet. 

8.9.       Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló 
kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) 
bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

8.10.   Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem 
megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, 
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával.

8.3.  Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által 
választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

8.4.  Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát [GDPR 16. cikk; 
helyesbítéshez való jog].

8.5.  Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából 
Adatkezelőhöz fordulhat.

7.4.  A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

7.5.  Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik. 

7.6.  Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. 
Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e 
tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

7.7.  A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és 
hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek 
detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a 
honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. 

8.8.  Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

7.8.  Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő applikációját üzemeltetők és fejlesztők, 
valamint rendszergazdák.

-        arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről; 
-        az adatkezelés céljairól;
-        azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
-        az adatkezelés időtartamáról;
-        az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 

7.1.  Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait. 



10. Egyéb rendelkezések

GDPR magyar GDPR European Union

10.4. In case the Data Controller discloses the data to other addressees, it informs the Data Subject thereof, upon the first such 
disclosure of the personal data at the latest.

[1] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC - General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR is available at the following link in all official languages of the 
European Union.

10. Other provisions

10.1. The Data Controller displays a notice on its website in case it amends the Privacy Policy, along with sending the amended 
Policy to the email address provided by the Data Subject in order that he/she can become aware of it.

10.2. The Data Controller provides information on the data processing activities not described in the present Privacy Policy at 
obtaining the data. The court, the prosecutor, the investigating authorities, the administrative authority, the Authority or other bodies 
authorized by law are entitled to request the Data Controller to provide information, to provide or hand over data, or to make 
documents available. The Data Controller is entitled to disclose, in case the authorities designate the accurate purpose and the 
scope of the requested data, only the personal data which are essential to fulfil the purpose of the request and only to the extent 
thereof to the said authorities. 

10.3. In case the Data Controller wishes to carry out further data processing regarding the personal data of the Data Subject for a 
purpose other than the purpose the data were collected for, the Data Controller informs him/her, prior to such data processing, of the 
new purpose and of all relevant supplemental information.

10.4.       Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor 
tájékoztatja erről az Érintettet. 

10.2.       Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A 
bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Hatóság, illetőleg jogszabály 
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a Hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

10.1.       Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az 
Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt. 

10.3.       Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a 
további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

[1]A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos 

nyelvén


