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RÓLUNK 

Adatkezelő Mindenkori képviselőjén keresztül BlazeArts Kft.  
Székhelye: Thaly Kálmán utca 39.,  
Budapest, 1096, Magyarország 
privacy@forpsi.hu 

Adatvédelmi 
Tisztviselő (DPO) 

dpo@forpsi.hu 

 

MILYEN ADATOKAT 
KEZELÜNK 

ADATKATEGÓRIA ADATTÍPUS PÉLDÁK 

Személyes adatok vezetéknév, keresztnév, adó azonosító jel, 
e-mail cím, lakcím, lakóhely szerinti 
tartomány/megye és település, vezetékes 
és / vagy mobiltelefon, születési dátum/idő, 
személyi igazolvány szám, állampolgárság 

 
 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG  
AZ ÉRINTETT ADATAIRA 

Regisztráció, kapcsolattartási kérelmek kezelése és / vagy tájékoztató 
anyagok küldése 
Az Ön személyes adatai a regisztrációs kéréseket követő és előkészítő 
lépések elvégzése, az információ és kapcsolatfelvételi kérések kezelése 
és/vagy tájékoztató anyagok küldése, webináriumokkal és rendezvényekkel 
kapcsolatos regisztrációja / feliratkozása és részvétele, valamint a felmerülő 

jogi kötelezettségek teljesítése céljából kerülnek kezelésre. 
Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a regisztrációs kéréshez, információ- 
vagy kapcsolatfelvételi kéréshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és/vagy 
tájékoztató anyagok küldése és jogi követelményeknek való megfelelés.  
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban amennyiben az Érintett nem 
szolgáltatja a kért adatokat, nem vehetők igénybe az Adatkezelő 
szolgáltatása. 

Promóciós tevékenységek a BlazeArts által nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kereskedelmi célú promóciós és 
piackutatási célra is felhasználhatja. Ez a felhasználás a következő 
automatizált módokon történhet: e-mail, sms, telefonos kapcsolat. 
A feldolgozás jogalapja az Érintett által promóciós közlemény küldéséhez 
eredetileg adott hozzájárulás, amely bármikor szabadon visszavonható, az 
előzetes feldolgozás törvényességének sérelme nélkül.  
Ha az Érintett nem hajlandó hozzájárulását megadni, akkor a kapcsolódó 
marketing tevékenységek nem vehetők igénybe, ezzel elkerülve az 
Adatkezelővel fennálló szerződéses viszonyra vonatkozó káros 
következményeket. 

 
 

KINEK KERÜLNEK TOVÁBBÍTÁSRA  
AZ ÉRINTETT ADATAI   

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI CÉL 

Az Aruba S.p.A. vállalat 
csoportja (“Aruba Csoport”) 

Az igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó 
adminisztratív és könyvelési 
követelmények teljesítése   

Aruba Csoporthoz tartozó 
harmadik személy 
szolgáltatók és cégek 

Az igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása (támogatás, 
karbantartás, termékek szállítása, 
kézbesítése, kiegészítő szolgáltatások, 
hálózati és elektronikus kommunikációs 
szolgáltatások nyújtása) 

Külső szakértők/tanácsadók 
és tanácsadó cégek 

Jogi kötelezettség teljesítése, jogok 
gyakorlása, szerződéses jogok védelme, 
követeléskezelés 

A fenti kategóriákba tartozó személyek függetlenül, Adatkezelőként vagy az 
Adatkezelő által kijelölt adatfeldolgozóként járnak el.  
Az Adatkezelő erre feljogosított személyzete (ideértve gyakornokok, átmeneti 
alkalmazottak, tanácsadók) az általuk végzett feladatok során tudomást 
szerezhetnek a személyes adatokról.  
A személyes adatok semmilyen formában nem kerülnek közlésre és 
hozzáférhetetlenek meg nem határozott személyek számára, pl.: 
hozzáférhetővé tétellel vagy átadással. 

 

 

HOGYAN KEZELJÜK  
AZ ÉRINTETT ADATAIT 

Az adatok a releváns jogszabályok által az adatok bizalmasságának, 
integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása, valamint a tárgyi és 
erkölcsi károk megakadályozása érdekében meghatározott 
követelményeknek megfelelően kézi, elektronikus és távoli hozzáférésekkel 
kerülnek kezelésre. 

 
 

HOL DOLGOZZUK FEL 
AZ ÉRINTETT ADATAIT 

Az Érintett adatai az Európai Unióhoz tartozó országok területén található 
adattárakban kerülnek kezelésre. Amennyiben a fent meghatározott célok 
érdekében szükséges, az Érintett adatai az Érintett hozzájárulása, vagy - a 
személyes adatok védelmének az Európai Bizottság által saját döntése, vagy 
megfelelő védelmi intézkedések, mint az Európai Bizottság által jóváhagyott 
mintaszerződés alapján - a személyes adatok védelmének adekvát garanciáit 
biztosító Európai Unión kívüli országokba kerülhetnek továbbításra Az Érintett 
a privacy@forpsi.hu e-mail címen keresztül jogosult másolatot kérni a 
külföldre továbbított Adatokról, valamint arról, hogy az Adatai mely 
országokba, mely szervezeteknek kerültek átadásra. 

 
 

MENNYI IDEIG KERÜLNEK  
AZ ADATOK MEGÖRZÉSRE 

Az Adatok az Érintett azonosítására alkalmas formában addig kerülnek 
megőrzésre, amíg ez az adatgyűjtés céljához szükséges, az Adatkezelő 
tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A megőrzési idő 
lejártával az adat törlésre vagy anonimizáltan kerül kezelésre, kivéve, ha 
hosszabb megőrzési idő szükséges a jogszabályok előírásainak való 
megfelelésre (pl.: adózás, számvitel) amely a szerződés megszűnését 
követően is fennáll vagy közfeladatokat ellátó szerv vagy felügyelő hatóság 
által kibocsátott rendelkezés így rendelkezik. 

 

 

MIK AZ ÉRINTETT  
JOGAI 

Az Érintett a privacy@forpsi.hu e-mail címen történő kapcsolatfelvétellel 
gyakorolhatja a rá vonatkozó – Rendeletben meghatározott – másolatkérési, 
adatokhoz való hozzáférési, hibás adat törlésére, hiányos adat 
kiegészítésére, adatkezelés korlátozására, adathordozásra és tiltakozásra 
vonatkozó jogát. 

Az Érintett jogosult panaszt tenni az illetékes magyar felügyeleti hatóságnál 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más 
hatóságnál, amely abban a tagálamban gyakorolja jogait és teljesíti 
kötelezettségeit, amelyben az esemény történt a Rendelet 77. Cikkének 
megfelelően, illetve jogi eljárásokat indítani a Rendelet 78. és 79. Cikkeinek 
megfelelően. 
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