ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A CoinCash Payments Ltd. (regisztrációs szám (Egyesült Királyság): 10263693; székhely: Unit 42
Price Street Business Centre, Price Street, Birkenhead, Merseyside, United Kingdom, CH41 4JQ;
továbbiakban: Adatkezelő) online Bitcoin-értékesítési- és ahhoz kapcsolódó egyéb
tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a szolgáltatásnyújtás teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)
teljesítése érdekében. A CoinCash Payments Ltd. tulajdonában álló Bitcoin-ATM használata során
is a www.CoinCash.eu honlap szolgáltatásait veszi igénybe a felhasználó. Az Adatkezelő csak
olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a www.coincash.eu honlapján,
illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: Unit 42 Price Street Business Centre, Price Street, Birkenhead, Merseyside,
United Kingdom, CH41 4JQ
Az adatkezelő elérhetősége: info@coincash.eu
Az adatkezelő tevékenysége során közreműködőként veszi igénybe bizonyos területeken a
CoinCash Mining and Operations Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-271590; 1024
Budapest, Fény u. 15.; adószáma: 25376344-2-41) szolgáltatásait, amely ezzel kapcsolatosan a
CoinCash Payments Ltd. adatkezelési szabályzatával és elveivel összhangban (önálló
adatkezelőként) szintén jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni.
A Coincash MO Kft. elérhetősége: info@coincash.hu; +36-(1)-701-0285
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, vagy az Adatkezelő online, illetve
egyéb szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: a www.coincash.eu honlap szolgáltatásainak igénybe vevői (felhasználók)
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a www.coincash.eu honlap szolgáltatásának használata
során megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email),
lakcím, számlázási cím, Bitcoin cím, személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány,
vezetői engedély, útlevél) adatai fénymásolat/szkennelt kép alapján, bankszámla kivonat, lakcím
kártya, közüzemi számla
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás, hatóságokkal együttműködés,
pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése.
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Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az Adatkezelő és a CoinCash MO Kft. munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan és papír alapon tárolt személyes adatok a
megrendelés teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Amennyiben a felhasználó a www.coincash.eu honlap szolgáltatásait vette igénybe, a szolgáltatás
igénybe vétele pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A szolgáltatás igénybe vételéhez
kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a
tájékoztatást. Amennyiben a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Amennyiben a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Liverpool, 2017. 07. 01.
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