Swipe Technologies Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Szabályzat célja
- A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)
a Swipe Technologies Kft.. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett
nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket
tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással,
adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos
követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós
jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően
meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.
- A Szolgáltató működteti a https://www.salarify.me honlapot (továbbiakban:
Honlap), melynek körében a Honlapon felhasználók adatait kezeli.
- A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint 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 rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU
rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került
kialakításra.
- A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások
vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a
Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.
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A Szolgáltató által végzett adatkezelés
A jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében, bizonyos személyes adatokat kérhetünk
Tőled, beleértve de nem kizárólag a neved és e-mail címed. Specifikusan a következő
adatokat kérhetjük:
● Név, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító és bankszámlaszám
● Munkavállalói információk, fizetési információk, munkáltató, munkaidő, munkavállalói
státusz, ledolgozott munkaidő
Személyes információkat is gyűjthetünk mint használati statisztikák, sütik használatával,
szerver logokkal és megbízható szolgáltatók által biztosított mérő eszközök segítségével.
Ezen információk felhasználásával jobb felhasználói élményt és testreszabott szolgáltatást
biztosíthatunk Neked.
A fentiek közül kivételt képez a telefonszámod, melyet kifejezetten azért kérünk tőled, hogy a
fiókodba való belépést erős biztonsági elemekkel tudjuk védeni.

Hogyan gyűjtünk adatokat?

A legtöbb adatot és információt Te biztosítod a Swipe Technologies Kft. számára a
szolgáltatás használatával. A következő folyamatokon keresztül gyűjtünk adatokat:
● Regisztráció a platformon vagy szolgáltatás / termék rendelése
● Önkéntes teszt vagy kérdőív kitöltésével, a szolgáltatásról adott visszajelzéssel
bármely üzenőfalunkon vagy e-mail-ben
● A weboldalt meglátogatva és a süti beállításokat elfogadva
A Swipe Technologies Kft. a következő forrásokból kaphat információt indirekt módon, a Te
hozzájárulásod után:
● A munkáltatód HRM / bérszámfejtő rendszere

Hogyan fogjuk használni az adatokat?
A következő módon használhatjuk az összegyűjtött információt és adatokat:
● Megrendelésed, lehívásod és fiókod menedzselésére
● E-mail küldésére speciális ajánlatokkal egyéb termékekről és szolgáltatásokról amit
relevánsnak gondolunk számodra
● Testreszabott és megfelelő szolgáltatást nyújtani
● Személyazonosságod megerősítéséhez
● Fizetési egyenleged megerősítéséhez
● Kérelmed esetén bankszámládra való utaláshoz
● Munkáltatód értesítésére a tranzakciókról

Regisztrált adatok kezelése
A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói
és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési
folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult
meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó
hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A
Szolgáltató harmadi személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és
köteles adatot továbbítani.

Hogyan tároljuk adataid?

Cégünk adataid biztonságosan tárolja a Google Cloud Europe szerverein, titkosítva és
minden szükséges elővigyázatosságot betartva.
Swipe Technologies Kft. addig tárolja adataid, amíg aktív felhasználó vagy a platformon,
vagy 1 azaz egy évig. Az időkeret lejárata után véglegesen törlése kerül minden adatod.

Marketing

A Swipe Technologies Kft. információt kíván küldeni neked olyan termékekről és
szolgáltatásokról, amikről azt véli, hogy érdekes lehet számodra.
● Amennyiben elfogadtad erre irányuló kérdésünket, bármikor leiratkozhatsz róla a
jövőben
Amennyiben nem kívánsz marketing tartalmú leveleket kapni kattints IDE.

Mik az adatvédelmi jogaid?
A Felhasználó jogosult arra, hogy
● az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
● b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a
Szolgáltató a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
● c) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes
adatait a Szolgáltató helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
● d) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes
adatai kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
● e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatait a Szolgáltató törölje (törléshez való jog).
A Felhasználó fenti pontban meghatározott valamely joga gyakorlására vonatkozó kérelem
előterjesztése esetén a Szolgáltató köteles a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon
belül teljesíteni az abban foglaltakat vagy, ha ez nem lehetséges, ennek okairól tájékoztatni a
Felhasználót.
A Felhasználó az adatkezelés korlátozására vagy az adatok törlésére vonatkozó

jogosultsága gyakorlása esetén tudomásul veszi, hogy a Salarify egyes funkcióinak
használata az adatkezelés korlátozottsága vagy megszűnése esetén nem lehetséges.

Sütik

Sütik olyan szöveg fájlok, amik a Te eszközödön (számítógép, telefon) tárolódnak és
standard Internetes Log Információkat és látogatói viselkedést taralmaznak. Amikor
meglátogatod oldalainkat, ezek segítségével biztosítunk számodra jobb felhasználói
élményt.
További információk a Sütikről: allaboutcookies.org

Hogyan használjuk a Sütiket?

Cégünk többféleképpen használ sütiket:
● Hogy bejelentkezve tartsunk
● Megértsük, hogyan használod a weboldalt

Milyen típusú Sütiket használunk?

Sok féle Süti létezik, mi azonban csak a következőket használjuk:
● Funkcionalitás - Cégünk ezeket a sütiket használja, hogy megismerjünk amikor
meglátogatod a weboldalunkat és emlékezzen az eddigi preferenciáidra. Ezek például:
milyen nyelven használod az oldalt illetve milyen lokáció tartozik hozzád.
● Reklám - Cégünk ezeket a sütiket használja arra, hogy megállapítsa milyen tartalmakat
olvasol az oldalon, milyen linkeket használsz az oldalon, milyen eszközről használod az
oldalt és milyen IP címről. Cégünk bizonyos esetekben ezen információkhoz limitált
hozzáférést adhat harmadik személyeknek reklámozás céljából, így egyéb weboldalakon a
Mi oldalunkon bizonyított viselkedésed alapján kaphatsz hirdetéseket.

Hogyan menedzseld a Sütiket?
Beállíthatod a böngésződet úgy, hogy ne fogadjon el és mentsen sütiket.
Allaboutcookies.org oldalon minden információt megtalálsz ehhez.

Azonban bizonyos esetekben weboldalunk funkciói nem tudnak teljes értékűen működni
sütik nélkül.

Más oldalak Adatkezelési Szabályzata
Weboldalunkon találhatóak linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Amennyiben ezeket
meglátogatod, olvasd el az adott oldal Adatkezelési Szabályzatát. Ezen Adatkezelési
Szabályzat kizárólag a Swipe Technologies Kft. által működtetett szolgáltatásokra,
platformokra, weboldalra és mobil applikációra érvényes.

Változások az Adatkezelési Tájéköztatónkban
Cégünk folyamatosan újra vizsgálja Adatkezelési Tájékoztatóját, változás esetén erről
értesítést küld felhasználóinak. Legutóbbi módosítás: 2019.05.01.

Hogyan érhetsz el minket?
Amennyiben kérdésed merülne fel ezen tájékoztató kapcsán, vagy adatkezelésünk módjáról,
vagy élni szeretnél valamely adatkezelési jogoddal, a következő módokon érhetsz el
bennünket:
Email: gdpr@salrify.me Telefon:
+36305090928 Írj nekünk: 1091
Budapest, Üllői út 55.

Egyéb tájékoztatás
- A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az
érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a
Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
- A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett
hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa
meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
- A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni
és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt

adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve
megsemmisülése elkerülése érdekében.
- A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást
vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
- Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi
incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni.
Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket.
- A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a
honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának
elfogadását követően jogosult.

Hogyan tudod elérni illetékes hatóságot?

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos és a Szolgáltató által nem orvosolt panasza
esetén a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:
+36(1)391-1400) fordulhat.

