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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Blackwell Global Investments (UK) Limited egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely 107 Cheapside, London
EC2V 6DN címen rendelkezik székhellyel. Cégjegyzékszám: 09241171. A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat a „Financial Conduct
Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Pénzügyi Szolgáltatási cégjegyzékszám: 687576.

Adatvédelmi szabályzat
A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat (a továbbiakban: Blackwell Global) rendkívül komolyan veszi az
adatvédelem témakörét, és köteles betartani az általános adatvédelmi rendeletben megfogalmazott adatvédelmi
alapelveket. Adatvédelmi nyilatkozatunk keretrendszerbe foglalja a személyes adatok begyűjtésének, kezelésének és
kiadásának módjait, és gondoskodik az adatok bizalmas jellegének és biztonságának megőrzéséről. A weboldal
használatával Ön automatikusan elfogadja a Szabályzat feltételeit. Adatvédelmi szabályzatunkat időről időre
felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az új törvényeket és technológiákat, valamint az operatív
munkafolyamatainkban eszközölt változtatásokat is figyelembe tudjuk venni, a Szabályzat módosításai pedig az ezen
az oldalon megjelenő, frissített verzióban fognak megjelenni. A weboldal ezután történő használata maga után vonja a
szóban forgó változtatások elfogadását. Az általunk tárolt információkra a legújabb Adatvédelmi szabályzatunk
vonatkozik.
Az adatvédelmi törvény értelmében az általunk tárolt személyes adatokra az alábbi szabályok vonatkoznak:
• Az adatokat törvényes, tisztességes és átlátható módon kell felhasználni.
• Az adatokat kizárólag valós, általunk előzetesen egyértelműen kommunikált célból szabad begyűjteni, az adatokat
pedig tilos e célokkal nem összeegyeztethető módon felhasználni.
• Az adatok jellegének az általunk ismertetett célokkal összefüggőnek kell lenniük, az kizárólag az említett célokra
korlátozódhat.
• Az adatoknak pontosnak és aktuálisnak kell lenniük.
• Az adatokat kizárólag az általunk ismertetett célokhoz szükséges ideig szabad megőrizni.
• Az adatokat biztonságos módon kell tárolni
A nálunk (mint brókercégnél) vezetett kereskedési számlával/számlákkal kapcsolatos kereskedési tevékenységre és
kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan az adatkezelő a Blackwell Global (UK) Limited vállalat. Az adatkezelő
feladata az információk felhasználási módjának megállapítása, valamint az adatok személyes jellegének és
biztonságának megőrzése.
1. A személyes adatok felhasználása
1.1 Személyazonosítás és számlakezelés
A Blackwell Global vállalatnak bizonyos személyes adatokat be kell gyűjtenie ahhoz, hogy az üzletfeleknek fel tudja
kínálni különböző pénzügyi termékeit és szolgáltatásait.
A legtöbb személyes adatot a weboldal üzletfelek általi használata révén gyűjtjük be és őrizzük meg. Ennek módja
lehet az alkalmazás vagy más típusú űrlapok használata, illetve az üzletfél kereskedési számlájának aktív használata.
Ilyen jellegű információ lehet (de nem kizárólagosan) a név, cím, születési dátum, elérhetőségi adatok, foglalkozás és
jövedelem, tranzakciós előzmények, a weboldal felhasznált és látogatott területei, valamint harmadik fél weboldalakra
mutató vagy onnan származó hivatkozások. Ezenfelül olyan külső forrásoktól is szükség lehet adatok begyűjtésére és
megőrzésére, mint a hitelinformációs ügynökségek és a személyazonosság-ellenőrző ügynökségek. Időről időre pedig
meg is kérhetjük rá, hogy önkéntes alapon biztosítson számunkra adatokat marketing vagy kutatási célokból.
1.2 Termékek és szolgáltatások biztosítása, feljavítása és továbbfejlesztése
A Blackwell Global az adatokat számlanyitás és -vezetés, a személyazonosság ellenőrzése, profil- és kereskedési
számlakezelés céljából, valamint annak érdekében használja fel, hogy biztosítani tudjuk az Ön által igényelt
termékeket és szolgáltatásokat. Ha másképpen nem rendelkezik erről, a meglévő és új termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatosan olyan releváns információkról és lehetőségekről is tájékoztatjuk, amelyek szerintünk
megfelelőek lehetnek az Ön számára.
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Az Ön által szolgáltatásaink használata és/vagy üzletfeleknek szóló kérdőívek révén biztosított személyes adatokat
időről időre felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére. Ez a tevékenység jogos érdekeink közé
tartozik.
1.3 Vizsgálatok és jogviták rendezése
Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy fennáll a kockázata annak, hogy jogi igényeket kell védenünk vagy
előterjesztenünk, személyes adatait jogos érdekeinkhez szükséges módon megőrizhetjük annak érdekében, hogy
megfelelően előterjesszük vagy megvédjük a jogi igényeket. Az adatokat továbbá lehet, hogy biztosítóinkkal, illetve
jogi tanácsadóinkkal is meg kell osztanunk. Az adatok megőrzésének időbeli hossza az igény jellegétől, valamint attól
függ, hogy megítélésünk szerint meddig áll fenn a kockázata annak, hogy meg kell védenünk vagy fel kell
terjesztenünk egy igényt. A személyes adatok ily módon történő felhasználása jogos érdekünk.
1.4 A vonatkozó törvények és előírások betartása
A személyes adatok felhasználása szükséges lehet a vonatkozó törvény, bírósági rendelet vagy más bírósági eljárás,
illetve az illetékes szabályozó hatóság előírásainak betartásához. E tevékenység célja nem csupán a jogi
kötelezettségeknek való megfelelés, hanem mivel ez jogos érdekünk is lehet.
1.5 Profilalkotás
Az általunk tárolt személyes adatokat időről időre profilalkotás céljából is felhasználhatjuk annak érdekében, hogy
teljesebb képet kapjunk szükségleteiről, így a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat tudjuk kínálni Önnek.
Ezenfelül automatizált profilalkotás vagy automatizált hitelképesség-ellenőrzések révén olyan döntéseket is hozhatunk
Önről, amelyek befolyásolják szolgáltatásaink felhasználhatósági körét. Ez jogi kötelezettségeink teljesítése
érdekében lehet szükséges, illetve mivel a személyes adatok ily módon történő felhasználása jogos érdekünk.
1.6 Marketing
Nevét és elérhetőségi adatait (pl. e-mail cím, telefonszám vagy cím) begyűjthetjük annak érdekében, hogy
termékeinkről vagy szolgáltatásainkról szóló olyan információkat küldhessünk, amelyek érdekelhetik Önt. Ezen
adatokat vagy közvetlenül Öntől, vagy harmadik fél révén gyűjtjük be. Amennyiben nevét és elérhetőségi adatait
harmadik fél gyűjtötte be, ezen adatokat marketing célokból átadhatják nekünk, amennyiben ebbe Ön korábban
beleegyezett. A személyes adatok ily módon történő felhasználása jogos érdekünk.
Marketing anyagainkat minden esetben joga van „lemondani”. E jogával bármikor élhet, ehhez vegye fel velünk a
kapcsolatot. Marketing e-mailek küldésekor minden esetben biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét, amely révén
lemondhatja a további marketing e-maileket. Amennyiben „lemondja” marketing anyagainkat, e-mail címe tiltólistára
kerül, hogy véletlenül se tudjunk további marketing tájékoztatókat küldeni.
Nevét, illetve elérhetőségi adatait soha nem osztjuk meg harmadik felekkel marketing célokból, kivéve, ha Ön
kifejezetten „jóváhagyta” és beleegyezését adta abba, hogy adatait egy konkrét harmadik féllel marketing tájékoztatók
küldése céljából megosszuk. A marketing tájékoztatók kiküldésére harmadik fél szolgáltatókat alkalmazunk, azonban
az adatok felhasználása a mi utasításaink szerint, az adatok bizalmas és biztonságos kezelésébe történő
beleegyezésük mellett történik. A személyes adatok ily módon történő felhasználása jogos érdekünk.
Adatait mindaddig marketing listánkon tartjuk, ameddig Ön „le nem mondja” a feliratkozást, amely esetben tiltólistára
kerül. A tiltólistát korlátlan ideig megőrizzük annak érdekében, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget téve véletlenül se
küldjünk Önnek további marketing anyagokat.
1.7 Weboldal adatai
Weboldalaink és e-mail üzeneteink adatgyűjtő jeleket, webjelzőket vagy más hasonló típusú adatelemzési eszközöket
tartalmazhatnak, amelyek révén nyomon tudjuk követni levelünk célbaérését, valamint számmal tudjuk tartani a
weboldalunkat meglátogató, illetve a levelünket megnyitó felhasználók mennyiségét. Amennyiben a személyes adatok
teljes mértékig névtelenek, nem szükséges jogi alappal rendelkeznünk, hiszen az információk a továbbiakban nem
minősülnek személyes adatoknak. Amennyiben azonban személyes adatai nem névtelen formában fordulnak elő,
jogos érdekünk azok folyamatos kiértékelése ahhoz, hogy az általunk kínált termékek és szolgáltatások relevánsak
legyenek a piacot tekintve.
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1.8 Referenciák és kérdőívek
Harmadik felek (pl. hitelügynökségek) időről időre felkereshetnek minket, és hitelképességi és személyazonosságellenőrzés céljából hitelinformációkat kérhetnek tőlünk Önről. A jogi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében
ez jogos érdekünk lehet, illetve kötelesek lehetünk ilyen referenciát biztosítani annak érdekében, hogy megfeleljünk
egy jogi kötelezettségnek.
Üzletfelektől származó visszajelzés-kezelési eljárásunk részeként időről időre kérdőíveket küldhetünk Önnek, továbbá
jogos érdekünk visszajelzést kérni Öntől annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Időről
időre azonban felkérhetjük arra is, hogy részt vegyen egyéb felmérésekben is, és amennyiben hozzájárul az ilyen
felmérésekben történő részvételhez, a szóban forgó felmérés részeként begyűjtött személyes adatokat a
beleegyezése alapján felhasználjuk. A visszajelzés-kérés érdekében vagy más célból kiküldött kérdőívekben adott
összes választ összegyűjtjük és névtelenítjük, mielőtt a felmérés eredményeit megosztanánk bármely harmadik féllel.
1.9 Vállalati üzleti folyamatok és nyilvántartás-vezetés
Személyes adatait vállalati üzleti folyamatvégzési, kutatási és nyilvántartás-vezetési célokból kezelhetjük. Az efféle
adatkezelés saját jogi érdekünk, valamint jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Az adatokba beletartozik
minden olyan kommunikáció, amelyet az általunk nyújtott szolgáltatásokkal, valamint üzleti kapcsolatunkkal
kapcsolatosan folytattunk Önnel. Ezenfelül nyilvántartást vezetünk annak érdekében, hogy a velünk kötött
szerződésekben foglalt kötelezettségei minden esetben teljesítésre kerüljenek.
1.10 Irodáink
Az irodáinkba látogató személyekről adatokat gyűjtünk. A látogatására vonatkozó adatokat rögzíthetjük, ideértve a
dátumot és időpontot, a látogatott személy nevét, az Ön nevét, a munkaadóját, az elérhetőségi adatait, valamint
járműve rendszámát. Amennyiben baleset érte irodánk területén, a balesettel kapcsolatos adatok is rögzítésre
kerülnek. Ez a tevékenység jogos érdekünk.
Irodáinkban videokamerás megfigyelőrendszert működtethetünk, amely rögzítheti Önt és tetteit. A felügyelt területeket
egyértelműen jelöljük értesítési jelzésekkel. A képfelvételeket kizárólag bűnüldöző szervezetek utasítása vagy
hivatalos kérelme alapján adjuk ki, illetve amennyiben ez jogviták esetében szükséges. Ez nem csupán jogi előírás,
hanem jogos érdekünk is.
1.11 Adatok megosztása az együttműködő partnerekkel
Személyes adatait megoszthatjuk azon együttműködő partnerekkel, akik nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, illetve
akik által Ön hozzánk került. A személyes adatok ily módon történő felhasználása jogos érdekünk annak érdekében,
hogy szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk Önnek.
1.12 Adatközlés
Az üzleti folyamatok általános teljesítése során személyes adatait az alábbi felekkel közölhetjük (ezen felek az
Európai Gazdasági Térségen belül vagy kívül is lehetnek):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

társult vállalataink
vállalkozásunk jogutódjai
harmadik fél szolgáltatóink és szaktanácsadóink
hitelügynökségek
az Ön kifejezett irányítása alatt álló szervezet vagy személy
bármely illetékes szabályozó, kormányzati vagy bűnüldöző szerv a törvény által megköveteltek szerint
az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások biztosításához szükséges harmadik felek
velünk kölcsönös kapcsolatban álló brókerek
Ön által meghatalmazott személyek

A személyes adatok kezelésével vagy begyűjtésével szolgáltatóként foglalkozó, cégcsoporton kívül álló szervezetek
kötelesek elfogadni ezen információk bizalmas jellegét, vállalni az egyes személyek adatvédelmi jogának tiszteletben
tartását, valamint megfelelni az Adatvédelmi alapelveknek, valamint e szabályzatnak.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az olyan harmadik felek, mint a hitelminősítő és hitelinformációs ügynökségek,
nyilvántartást vezethetnek bármely vizsgálatról, a vizsgálati adatokat pedig felhasználhatják arra, hogy más
vállalatnak segítsenek saját vizsgálatokat végezni.
Személyes adatait cégcsoportunk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívül működő más egységei, valamint a
nevünkben eljáró adatfeldolgozók számára továbbíthatjuk. Amennyiben adatait az EGT térségén kívülre továbbítjuk,
gondoskodunk róla, hogy az adattovábbítás törvényes legyen, és megfelelő biztonsági intézkedéseket vezetünk be.
Ha személyes adatait olyan területen lévő harmadik felek részére továbbítjuk, ahol a vonatkozó jogszabályok nem
értelmezhetők, ezen harmadik felekkel megállapodást kötünk annak érdekében, hogy az Európai Bizottság által
bevezetett szabványos szerződési feltételek alapján megfelelő intézkedéseket tudjunk eszközölni.
2. Személyes adatok begyűjtése
A tényleges vagy potenciális üzletfelektől az alábbi típusú adatokat gyűjthetjük be:
• név, cím és elérhetőségi adatok, ideértve, de nem kizárólagosan a telefonszámot és az e-mail címet
• születési dátum és nem
• foglalkozásra és munkaviszonyra vonatkozó adatok
• személyigazolvány-szám és/vagy útlevélszám
• nemzeti személyazonosító-szám/adószám
• jövedelemmel és vagyonnal kapcsolatos információk, ideértve az eszközökre és kötelezettségekre,
számlaegyenlegre, adó- és pénzügyi kimutatásokra vonatkozó adatokat
• kereskedési előzmények és teljesítmény
• más egyéb hasonló jellegű információ.
Ezeket az információkat szolgáltatásaink használata, illetve egyéb, velünk folytatott ügylet révén - ideértve
weboldalainkat, alkalmazásainkat, számlanyitó alkalmazásainkat, a bemutatóanyagokra történő regisztrációt, a
webinárra történő regisztrációt, a hírlevélre történő feliratkozást -, továbbá a folyamatos ügyfélkommunikáció során
megadott adatokból gyűjtjük be. Ezeket az információkat harmadik felektől, vagy harmadik felek révén vagy
nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtjük be.
Időről időre más személyes adatok önkéntes megadására is felkérhetjük, és amennyiben nem járul hozzá az egy
adott termék vagy szolgáltatás iránti kérelme teljesítéséhez szükséges információk biztosításához, lehet, hogy nem
tudjuk a kért terméket vagy szolgáltatást biztosítani Önnek.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kereskedési előzményeiről nyilvántartást vezetünk, ideértve az alábbiakat:
• az Ön által kereskedett termékek és azok teljesítménye
• az Ön nevében általunk kereskedett termékek és azok teljesítménye
• az Ön által végrehajtott kereskedési ügyletek és befektetésekelőzményi adatai, ideértve a befektetett összeget
• a szolgáltatások és termékek adott típusaira vonatkozó preferenciái
Nyilvántartásba vehetünk minden olyan elektronikus úton, telefonon, személyesen vagy más eszköz révén folytatott
kommunikációt, amelyet az általunk nyújtott szolgáltatásokkal, valamint üzleti kapcsolatunkkal kapcsolatosan
folytattunk Önnel. Ezen nyilvántartások kizárólagos tulajdonunkat képezik, és bizonyítékul szolgálnak a közöttünk
végbement kommunikációra. A telefonos beszélgetéseket figyelmeztető üzenet vagy más jellegű előzetes
tájékoztatás nélkül rögzíthetjük.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy irodáinkban, illetve létesítményeinkben videokamerás megfigyelőrendszer működhet, amely
felvételeket rögzít Önről.
3. Adatbiztonság
Az adatok védelmét nagyon komolyan vesszük. Minden, birtokunkban lévő személyes adatot biztonságos módon
tárolunk. A személyes adatokhoz kizárólag meghatalmazott munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, kizárólag
üzleti célból.
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4. Hozzájárulás
Amennyiben személyes adatainak felhasználásához az Ön hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a
weboldalunkon/weboldalainkon elérhető, üzletfelekre vonatkozó, illetve más, Önnel kötött szerződésben foglalt, illetve
időről időre a közöttünk folytatott kommunikációban előírt feltételeknek megfelelően kell biztosítani.
Amennyiben az Ön hozzájárulása szolgál jogalapként a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, joga van
visszavonni hozzájárulását bármikor, ehhez az alábbiakban meghatározott elérhetőségi adatokon vegye fel velünk a
kapcsolatot.
5. A személyes adatok biztonsága és tárolása
A Blackwell Global Investments (UK) Limited rendkívül komolyan veszi az adatvédelem tárgykörét. A Blackwell
Global Investments (UK) Limited intézkedéseket és óvintézkedéseket tesz a személyes adatok biztonságának
védelme érdekében. Munkavállalóink tiszteletben tartják a személyes adatok bizalmas jellegét. Adatbiztonsági
tisztviselőt alkalmazunk annak érdekében, hogy megfeleljünk e adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó
törvényeknek és jogszabályoknak.
A személyes adatokat biztonságos számítógépes tárhelyeken, papír alapú iratokban és/vagy más jellegű
nyilvántartásokban tároljuk. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a személyes adatokra már nincs szükségünk, töröljük
az Ön személyazonosságát feltáró összes adatot, és biztonságosan megsemmisítjük a feljegyzéseket.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy olyan konkrét törvények és jogszabályok is vonatkoznak ránk, amelyek értelmében
kötelesek vagyunk az ügyfél‐ átvilágítási kötelezettségünk teljesítéséhez felhasznált dokumentumokról, valamint az
együttműködési kapcsolatot és a tranzakciókat alátámasztó nyilvántartásokról az Ön és vállalatunk között fennálló
üzleti kapcsolat lezárását követő hét (7) éven keresztül másolatot megőriznünk.
Amennyiben rögzített kommunikáció formájában - telefon, e-mail, személyes vagy más kommunikációs forma tárolunk személyes adatokat, ezeket az adatokat a helyi jogszabályi előírásokkal összhangban, az Ön és vállalatunk
között fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő hét (7) éven át megőrizzük.
Amennyiben lemondással élt a marketing tájékoztatók küldésével kapcsolatosan, adatait a tiltólistán tároljuk, hogy
tudomásunk legyen arról, hogy nem szeretne ilyen jellegű tájékoztatókat kapni.
6. Sütik
A sütik olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek egy weboldal vagy alkalmazás meglátogatásakor a számítógépen
vagy készüléken eltárolódnak. Weboldalainkon és alkalmazásainkban annak érdekében használunk sütiket, hogy
relevánsabb és hatékony felhasználói élményt biztosíthassunk. A sütikről további információkért kérjük, tekintse meg
weboldalunkat.
7. Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások
Weboldalainkon, illetve alkalmazásainkban külső harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások lehetnek. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy a harmadik felek weboldalaira nem vonatkozik ez az adatvédelmi szabályzat, így azokra a
weboldalakra nem érvényesek a Blackwell Global adatvédelmi előírásai és eljárásai. Kérjük, az egyes harmadik felek
adatvédelmi előírásaival és eljárásaival kapcsolatosan keresse fel őket.
8. Technológiai újítások
Szeretnénk még jobb és fejlettebb élményt nyújtani, emiatt folyamatos technológiai fejlesztést végzünk. Ennek
eredményeképpen változhat a személyes adatok begyűjtésének vagy felhasználásának módja. Az olyan technológiai
változtatások hatásairól, amelyek befolyásolják az adatvédelmet, ebben az adatvédelmi tájékoztatóban értesülhet a
változás alkalmával.
9. Jogai
Az említett kivételeket figyelembe véve az Adatvédelmi törvény számos joggal ruházza fel Önt az általunk tárolt
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személyes adatokat illetően. A főbb jogokat az alábbiakban részletezzük. A jogairól bővebb információk olvashatók az
Információs Biztos Hivatala („ICO”) weboldalán. Bizonyos esetekben a törvény értelmében a következő jogok illetik
meg:
• Egyértelmű, átlátható és könnyen értelmezhető módon tájékoztatást kapni személyes adatainak felhasználási
módjáról, valamint jogairól. Ennek okán nyújtunk tájékoztatást ebben a tájékoztatóban. Amennyiben további
információkat szeretne tudni arra vonatkozóan, hogyan használjuk fel személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot.
• Hozzáférést kérni személyes adataihoz (ismert nevén: „érintettek hozzáférési kérelme”). Ezáltal lehetősége van
másolatot kérni az általunk tárolt személyes adatairól, és ellenőrizni azok törvényes kezelését.
• Az általunk tárolt személyes adatok helyesbítését kérni. Ezáltal lehetősége van az általunk tárolt hiányos vagy
pontatlan adatok kiegészítését javíttatni.
• Személyes adatainak törlését kérni. Ezáltal lehetősége van a személyes adatok törlését vagy eltávolítását kérni,
amennyiben nincs nyomós oka azok további kezelésének (például ha személyes adatainak további felhasználása a
jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges). Szintén joga van személyes adatainak törlését vagy
eltávolítását kérni, amennyiben korábban élt az adatkezelés elleni tiltakozás jogával (lásd alább).
• Személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozással élni, amennyiben az jogos érdeken (vagy egy harmadik fél
jogos érdekén) alapszik, és olyan konkrét helyzet áll fenn, amely miatt szeretne tiltakozással élni az ellen, hogy ilyen
alapon használjuk fel adatait, és ehhez nincs olyan kényszerítő erejű jogszerű alapunk, amely felülírná jogait, érdekeit
és szabadságait (például ilyen lehetne egy jogi igény védelme). Szintén joga van tiltakozással élni személyes
adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen.
• Személyes adatainak kezelésére vonatkozóan korlátozást kérelmezni. Ezáltal lehetősége van az Önről szóló
személyes adatok kezelésének felfüggesztését kérni, például ha szeretné, hogy bemutassuk Önnek azok pontosságát
vagy megindokoljuk az adatkezelés szükségességét.
• Személyes adatainak továbbítását kérni más felek felé, amennyiben az adatokat Ön biztosította számunkra, azokat
az Ön hozzájárulása alapján, illetve egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használjuk fel, valamint automatizált
eszközök segítségével kezeljük.
• Hozzájárulását visszavonni. Azon korlátozott esetekben, amikor személyes adatainak egy adott célból történő
begyűjtése, kezelése és továbbítása az Ön hozzájárulásán alapul (a fentiekben meghatározott egyéb jogalapokkel
ellentétben), bármikor joga van visszavonni hozzájárulását a szóban forgó adatfeldolgozást illetően. Miután beérkezett
hozzánk a hozzájárulásának visszavonásáról szóló bejelentés, adatait nem kezeljük tovább a célból vagy célokból,
amihez eredetileg hozzájárulását adta, kivéve, ha erre más jogos érdekünk van.
• Panaszt tenni. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatait oly módon használjuk fel, amely sérti az adatvédelmi
törvényt, joga van panaszt tenni a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (az Egyesült Királyságban ez az ICO).
Amennyiben személyes adatait szeretné felülvizsgálni, ellenőrizni, helyesbíteni, illetve azok törlését kérelmezni, az
adatkezelés ellen tiltakozással élni, személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni, illetve
felkérni minket arra, hogy személyes adatairól másolatot küldjünk egy másik fél részére, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot.
A személyes adataihoz történő hozzáférés (vagy bármely másik jog gyakorlása) díjmentes. Ésszerű összegű díjat
számíthatunk fel azonban abban az esetben, ha hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
jellegű. Ilyen esetekben akár meg is tagadhatjuk kérelmének teljesítését.
Kérelme jellegének megértése, személyazonosságának igazolása, valamint az adatokhoz való hozzáférési jog
biztosítása (vagy bármely más jog gyakorlása) érdekében konkrét információkat kérhetünk Öntől. Ez a biztonsági
intézkedés szintén azért van érvényben, hogy személyes adatait semmiképp ne adjuk ki olyan személyeknek, akik
nem jogosultak azok kézhez kapásához.
Kérjük, alaposan gondolja át kérelmét, mielőtt benyújtja felénk. Kérelmére a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.
Általános esetben erre a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül sor kerül, azonban ha a kérelem
feldolgozása ennél hosszabb ideig eltart, arról értesítjük Önt.
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11. Panasztétel és kapcsolatfelvétel
Amennyiben aggálya merül fel adatainak védelmével kapcsolatosan, lehetősége van panaszt tenni. Ezzel
kapcsolatban azonnal intézkedünk. Megfelelőségi Osztályunk az alábbi e-mail címen érhető el:
compliance@blackwellglobal.com
Amennyiben nem elégedett panaszára adott válaszunkkal, joga van panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál
(„ICO”). További részletek az ICO weboldalán olvashatók: https://ico.org.uk/ . A Blackwell Global (UK) Investments a
cégbejegyzési nyilvántartásban itt található.
Amennyiben bármi kérdése van
compliance@blackwellglobal.com

az

adatvédelemmel

kapcsolatosan,

kérjük,

keressen

fel

minket

e-mailen:

Bármikor kérheti az általunk Önről tárolt személyes adatok módosítását, aktualizálását vagy (a ránk vonatkozó jogi,
jogszabályi és üzleti előírásoktól függően) törlését. Az ilyen jellegű változtatásokról szóló kérelmét kérjük, küldje el a
cs@blackwellglobal.com e-mail címre.
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