PEAK FINANCIAL SERVICES
Suites 7B 8B, 50 Town Range, Gibraltar
www.peakfs.io

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A jelen irányelvek azokra az adatkezelési gyakorlatokra vonatkoznak, amelyeket a Peak Card Services
Limited (székhely: Suites 7B & 8b 50 Town Range, Gibraltár; nyilvántartási szám: 111314) (“Peak”)
folytat vagy a DiPocket UAB (cégjegyzékszám: 305599375, székhely: Upės utca 23, 08128, Vilnius,
Litvánia) („Kibocsátó”) folytat, amennyiben jelen Adatvédelmi Irányelvek bármely része az Ön részére
kibocsátott elektronikus pénzről, vagy a Kibocsátóról szól, amikor Ön a KÖKI mobilapplikációt (“App”),
vagy azokat a weboldalakat használja, amelyeken keresztül a Peak vagy a Kibocsátó bármilyen
terméket, szolgáltatást, tartalmat, vagy funkciót (“Szolgáltatások”) tesz elérhetővé az Ön számára.
Kérjük, hogy az App Ajándékkártya funkciójának használata előtt olvassa el figyelmesen az
irányelveket.
1.

Az adatkezelő
Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelője a Peak. A Peak elsődlegesen az
info@peakfs.io email címen érhető el.

2.

A kezelt adatok köre

2.1.

Személyes adatnak minősülnek mindazon információk, amelyeket Ön az App használata
érdekében a megfelelő űrlapok kitöltésével és elküldésével megad, vagy amelyekhez a Peak
egyéni kapcsolatfelvétel útján jut hozzá.

2.2.

A személyes adatok magukban foglalhatják az Ön nevét, címét, születési idejét és helyét,
állampolgárságát, anyja leánykori nevét, e-mail címét, telefonszámát.

3.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja azon feltételek biztosítása, hogy Ön igénybe vehesse a Szolgáltatásokat.
Személyes adatait a Szolgáltatások biztonságos nyújtása érdekében (ideértve a törvényben
meghatározott ügyfélazonosítási előírásoknak való megfelelést, valamint kommunikáció
érdekében kezeljük.

4.

Az adatkezelés jogalapja

4.1.

Az adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.2.

Ha mások személyes adatait bocsátaná rendelkezésünkre, Ön megerősíti, hogy (i) az érintettek
tudnak arról és egyetértenek azzal, hogy ezeket az adatokat a Peak kezelje, vagy egyébként Ön
jogosult rendelkezésünkre bocsátani ezen adatokat, valamint (ii) Ön az ilyen személyeknek
minden információt megadott a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

5.

Adatfeldolgozás

5.1.

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, ugyanakkor megoszthatjuk azokat más
szervezetekkel (amelyek a GDPR szerint szintén kötelesek biztonságosan és bizalmasan kezelni
azokat), ha törvény alapján adattovábbítási kötelezettségünk van, vagy ha azt az Ön számára
nyújtott Szolgáltatások nyújtásához szükséges.

5.2.

Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem adjuk át személyes adatait harmadik félnek közvetlen
marketing célokra.

5.3.

Azon személyek, amelyekkel a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben megoszthatjuk
adatait:

(a) a Peakkel egy cégcsoportban lévő cégek;
(b) a Peak alvállalkozói; ideértve a fizetés-feldolgozási szolgáltatókat;
(c) bármely entitás, amelynek a Peak a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit is átruházhatja a Peak átszervezése, eladása vagy megszerzése után,
feltéve, hogy ezek a szervezetek az Ön személyes adatait ugyanazokra a célokra használják,
mint amelyekkel a Peak;
(d) hatóságok (a csalások megelőzése érdekében az erre hatáskörrel rendelkező hatóságokat
mindig értesítjük, ha hamis információkat ad nekünk a csalások, pénzmosás vagy más
bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében).
5.4.

Ha személyes adatait egy másik országban működő szervezettel osztjuk meg (ideértve az EGTn kívüli szervezeteket is), meggyőződünk róla, hogy ezen szervezetek vállalják a személyes
adatok megfelelő védelmét. Ha ez nem lehetséges - például azért, mert a törvény előírja a
személyes adatok nyilvánosságra hozatalát – akkor gondoskodunk arról, hogy az adatok
továbbítása jogszerű legyen.

6.

A személyes adatok tárolásának ideje
Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg a fiókja aktív vagy egyébként a Szolgáltatások
nyújtásához szükséges.
Amennyiben érvényteleníti a regisztrációját, illetve mi elutasítjuk vagy Ön saját döntése alapján
nem fejezi be regisztrációját, akkor a Személyes Adatokat az alkalmazandó jogszabályok által
megengedett ideig megőrizzük és jogos üzleti célból, valamint a csalások és egyéb pénzügyi
bűncselekmények megelőzése céljából, továbbá más jogi és hatósági célokból. A tárolás
határideje további két évre meghosszabbítható az illetékes hatóság indokolt utasítása alapján.
Ha a Személyes Adatai már nem szükségesek a fent említett célokra, azok törlésre kerülnek.

7.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettsége

7.1.

A jogszabályoknak való megfelelés és a saját biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy
folyamatosan tájékoztasson minket személyes adatainak változásairól.

7.2.

A GDPR alapján Ön érintettként jogosult arra, hogy
(a) tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje, pontosan milyen
adatokat és milyen jogalappal kezelünk, valamint arra vonatkozóan, hogy a Peak alkalmaze automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is;
(b) a Peak által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje;
(c) a Peak által kezelt személyes adatainak törlését kérje. Ehhez akkor is joga van, ha a
tiltakozáshoz való jogát gyakorolta (lásd alább);
(d) tiltakozáshoz való jogát gyakorolja abban az esetben, ha álláspontja szerint a Peak a
személyes adatait a jelen irányelvekben megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően
kezelné;
(e) tiltakozzon a Peak által alkalmazott automatizált döntéshozatal, valamint a profilalkotást
ellen;
(f) személyes adatai kezelésének korlátozását kérje arra az időre, amíg a Peak az Ön kérésének
megfelelően nem hozza tudomására a kezelt személyes adatainak pontos körét, valamint az
adatkezelés jogalapját;
(g) személyes adatainak elektronikus és strukturált formában történő átadását kérje Önnek vagy
másik félnek („adathordozhatósághoz való jog”). Ez lehetővé teszi Önnek, hogy adatait
elektronikusan használható formátumban vegye át tőlünk, és elektronikusan használható
formátumban továbbítsa adatait egy másik fél számára;

(h) hozzájárulását visszavonja. Miután visszavonta beleegyezését, az Ön személyes adatait nem
kezeljük azzal az céllal vagy célokkal, amelyekre eredetileg beleegyezett, kivéve, ha a törvény
az ellenkezőjére kötelez minket.
8.

Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben úgy gondolja, hogy a Peak megsértette a fenti jogainak bármelyikét, az alábbi
szervhez fordulhat jogorvoslatért:
●
●

A gibraltári hatóságok elérhetősége:
○ Gibraltar Regulatory Authority, 2nd floor, Eurotowers 4, 1 Europort Road, Gibraltar.
email: info@gra.gi
A litván hatóságok elérhetősége:
○ Viták. A kérelmet háromféleképpen lehet benyújtani: 1) az elektronikus vitarendezési
eszközön keresztül e- Government Gateway; 2) a fogyasztóvédelmi kérelem
kitöltésével és annak a Litván Nemzeti Bank Felügyeleti Szolgálatának való
elküldésével, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, e-mail pt@lb.lt; 3) szabad formájú
kérelem benyújtása a Litván Nemzeti Bank felügyeleti szolgálatához, Žalgirio g. 90, LT09303 Vilnius, e-mail pt@lb.lt További információ: https://www.lb.lt//lt/daugiau-apiegincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju;
○ Panaszok. A panaszok vagy kérelmek benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos
információk a következő címen elérhetők: https://www.lb.lt/lt/kontaktai#group-464. a
panaszokat postai úton vagy e-mailben lehet benyújtani a Litván Nemzeti Bankhoz a
következő címek valamelyikére: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, vagy Žalgirio
g. 90, LT-09303 Vilnius, e-mail pt@lb.lt.

