
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A MoneySim (www.moneysim.hu) weboldal kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai 

Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően a Pénziránytű Alapítvány tárolja 

és kezeli az alábbiak szerint. 

Adatkezelő: 

Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (Alapítvány) 

Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6. 

Az Alapítvány adatvédelmi tisztségviselője Marton Zoltán (e-mail: penziranytu@penziranytu.hu) 

Adatfeldolgozó: 

EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. 

Cím: 1094 Budapest, Páva utca 13. 

Adószám: 13000873-2-43 

Az EcoSim Kft. adatvédelmi tisztségviselője Tőrös Dávid (support@ecosim.hu) 

Az adatfeldolgozó üzemelteti a rendszert, működteti a regisztrációs funkciót. 

A kezelt adatok köre: 

A MoneySim online regisztráció során megadott adatok, így teljes név, elektronikus levelezési cím, az 

iskolai intézmény. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatok kezelésének jogalapja a MoneySim-re regisztráló személyek – jelen tájékoztató 

ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja: 

A MoneySim-re az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével regisztrálhatnak. Az 

elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek az egyértelmű azonosításához. 

Az adatkezelés ideje:  

Regisztráció törléséig. 

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 

kérhet az Alapítványtól arról, hogy: 

• milyen személyes adatait, 
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• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezelik, 

• kezelik-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosítottak hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait, 

• az érintett egyes jogairól (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, panaszjog). 

 

Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett az kérheti, hogy az az Adatkezelő pontosítsa vagy egészítse ki valamely személyes adatát 

(pl.: a nevét, e-mail címét, ha tévesen került rögzítésre).  

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

Az érintett az kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatinak törlését, kivéve, ha azt a jogszabály (első 

sorban GDPR 17. cikk) tiltja.  

Az adattörlési kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesítik, és erről a 

kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesítik.  

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a 

személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával 

jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:  

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy  

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. 

A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is jogszerű marad.  

Az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően úgy jár el, mintha az érintett 

törlési kérelmet nyújtott volna be. 

A fenti joggyakorlási kérelmekre vonatkozó határidők: 

Az érintetti kérelem az Adatkezelőnek benyújtható a fenti elérhetőségen.  



Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és 

erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A kérelmek 

nagy száma vagy összetett jellege miatt ezen határidő egy alkalommal meghosszabbítható további 

két hónappal, kivéve, ha az Adatkezelő megtagadja a kérelemben foglaltak teljesítését. Ha a kérelmet 

elektronikus úton küldi meg, akkor az Adatkezelő válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus 

úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg, akkor a válaszlevél is - lehetőség szerint - elektronikus 

úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

Jogorvoslati lehetőség: 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

követelményeknek kezdeményezheti az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve 

bírósághoz fordulhat.  

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll („panaszjog”). 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 06-1-391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége: 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül 

módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos 

Tájékoztatót. 

 

 


