Adatkezelési tájékoztató a Black Cell weboldalakkal összefüggésben végzett
adatkezelésekre vonatkozóan
A Black Cell Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca
67. IV. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-943820; adószám: 22793348-2-42; képviseletre jogosult
személy: Gyebnár Gergő ügyvezető), mint adatkezelő és weboldal-üzemeltető az alábbiakban teszi
elérhetővé a https://blackcell.hu/, https://blackcell.io/, https://revealedthreats.com/ weboldalak és
ezen weboldalak aloldalaival összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját. Az
érintett természetes személyek jelen adatkezelési tájékoztatót adatkezelő előbbiekben említett
weboldalain elektronikusan jogosultak megismerni.
1. Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelés
1.1. Az
adatkezelés
érintettjei
a
https://blackcell.hu/,
https://blackcell.io/,
https://revealedthreats.com/ weboldalakon és ezen weboldalak aloldalain hírlevél küldésére
feliratkozó természetes személyek.
1.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
1.3. A kezelt adatok köre az érintett neve és e-mail címe. Az e-mail cím esetében nem szükséges,
hogy az olyan adatot tartalmazzon, ami alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.
1.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás
visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
1.5. Az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető termékekről és szolgáltatásokról való
tájékoztatás nyújtása, az érintett tájékoztatása.
1.6. Adatkezelő a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó, a
Magyarországon bejegyzett Webdream Kft. (székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.;
telefon: +36 1 700 4040; elektronikus levélcím: info@webdream.hu) szolgáltatásait veszi
igénybe, a IUNO hírlevélküldő platform üzemeltetése céljából. Adatkezelő fenntartja magának
a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba,
amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
2. Webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés
2.1. Az
adatkezelés
érintettjei
a
https://blackcell.hu/,
https://blackcell.io/,
https://revealedthreats.com/ weboldalakon és ezen weboldalak aloldalain a dedikált
kapcsolatfelvételi űrlapokat személyes adataikkal kitöltő és adatkezelő részére megküldő
természetes személyek.
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2.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
2.3. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve munkahelyének neve.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az olyan adatot tartalmazzon, ami alapján az
érintett egyértelműen beazonosítható. Az érintett az üzenetküldési mezőben jogosult további
adatokat megadni szabad szöveg keretében, amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat.
2.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás
visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
2.5. Az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető termékekről és szolgáltatásokról való
tájékoztatás nyújtása, az érintett tájékoztatása az egyedileg felmerülő kérdések
vonatkozásában.
2.6. Adatkezelő a webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó
szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben
további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési
tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
3. Jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés
3.1. Az adatkezelés érintettjei az adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek.
3.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.
3.3. A kötelezően kezelt adatok köre a jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez
szükséges személyes adatok, így különösen, de nem kizárólag hivatalos kommunikáció (e-mailen és postai úton).
3.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti igényérvényesítési idő végéig, legkésőbb a felek között fennálló
jogviszony megszűnését követő 5. naptári év végéig kezeli.
3.5. Az adatkezelés célja jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban
történő sikeres védekezés biztosítása.
3.6. Adatkezelő a jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó
szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben
további adatfeldolgozót – elsősorban ügyvédet, jogi irodát – vonjon be az adatkezelési
folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az
érintetteteket.
4. Deal regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
4.1. Az
adatkezelés
érintettjei
a
https://blackcell.hu/,
https://blackcell.io/,
https://revealedthreats.com/ weboldalakon és ezen weboldalak aloldalain a dedikált
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kapcsolatfelvételi űrlapokat személyes adataikkal kitöltő és adatkezelő részére megküldő,
illetve kapcsolattartási személyes adataikat adatkezelőnek egyéb módon nyilvánosságra hozó
természetes személyek.
4.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
4.3. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve munkahelyének neve.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az olyan adatot tartalmazzon, ami alapján az
érintett egyértelműen beazonosítható. Az érintett jogosult további adatokat megadni szabad
szöveg keretében, amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat.
4.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás
visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
4.5. Az adatkezelés célja a kereskedelmi ajánlatok finomhangolása, illetve a deal regisztrációs
folyamatban való részvétel, amely szavatolja a potenciális vevő partnerek részére a kedvező
árazási struktúra alkalmazását adatkezelő beszállító partnereinél.
4.6. Adatkezelő a deal regisztrációs adatkezelési folyamatban az alábbi adatfeldolgozók
szolgáltatásait veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató
módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
4.6.1. Clico Hungary Kft. (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-0276058;
elektronikus levélcím: info@clico.hu);
4.6.2. Palo Alto Networks Ltd. (székhely: 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA 95054;
elektronikus levélcím: info@paloaltonetworks.com);
4.6.3. IBM Magyarországi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.;
cégjegyzékszám: 01-09-060028);
4.6.4. Sophos Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-988725;
elektronikus levélcím: info@sophos.com);
4.6.5. 2F-2000 Kft. (székhely: 1112 Budapest, Görbe u. 4/B.; cégjegyzékszám: 01 09 667453,
elektronikus levélcím: sales@2f.hu);
4.6.6. HRP Europe Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 34.; cégjegyzékszám: 01-09663082; elektronikus levélcím: info@hrp.hu);
4.6.7. Arrow ECS Számítástechnikai Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E.
1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-698831; elektronikus levélcím: info.ecs.hu@arrow.com);
4.6.8. Acunetix Ltd. (székhely: 101 Finsbury Pavement, Moorgate, London, EC2A 1RS United
Kingdom; elektronikus levélcím: support@acunetix.com).
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
5.1. Az érintett jogosult a személyes adatok kezelése vonatkozásában élni az Általános
Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkeiben foglalt jogaival, így különösen, de nem kizárólag
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jogosult élni a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához és
tiltakozáshoz való jogával élni, a jelen adatkezelési tájékoztató 5.2 pontja szerinti adatvédelmi
tisztviselőn keresztül.
5.2. Az adatvédelmi tisztviselő minden esetben köteles egy hónapon belül elbírálni az érintettől
beérkező tájékoztatási vagy jogérvényesítési kérelmet, és az elbírálásról vagy a kérelme
alapján végrehajtott tevékenységekről tájékoztatni. Az adatvédelmi tisztviselő személye
Baranya Zsolt (postacím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em. 2.; e-mail:
dpo@blackcell.hu).
5.3. Adatkezelő tevékenységére panasz tehető, az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett
természetes személy bejelentést tehet az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 51/A. § alapján és az Általános
Adatvédelmi Rendelet 57. cikk (1) bekezdésének alapján a kijelölt felügyeleti hatóságnál. A
felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
5.4. Az érintett a jogainak megsértésének vélelmezése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett
választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
6. „Cookie”-k kezelése
6.1. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató szerinti weboldalain „cookie”-k (továbbiakban
„süti”) kerülnek alkalmazásra. A sütik olyan fájlok, melyek azonosító információkat tárolnak a
weboldalakat letöltő természetes személyek végberendezésén. Az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló
2002/58/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban a sütik
alkalmazásának céljáról előzetesen tájékoztatni kell a felhasználókat. Továbbá lehetőséget kell
biztosítani, hogy a sütik végberendezésre való telepítését a felhasználó megtagadja.
6.2. Adatkezelő a weboldalán a célja szerint kétféle sütit alkalmaz: (i) a sütik egy része (ún.
„session” sütik) elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak
működéséhez, ezek elfogadása nélkül a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan
jelenhetnek meg; (ii) az analitikai sütik segítenek a weboldal látogatási adatainak elemzésében
és a weboldalon történő viselkedés analizálásában, ezek engedélyezése kizárólag az érintett
megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapulhat.
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6.3. Amennyiben az érintett természetes személy nem járul hozzá, hogy Adatkezelő sütiket
telepítsen a végberendezésén, úgy a végberendezés beállításaiban részben vagy egészben
jogosult kikapcsolni a sütik használatát.
6.4. A https://blackcell.hu/ weboldal tekintetében alkalmazott sütik:
Süti neve

Süti lejárati ideje

_ga

2 év

_gat_gtag_{id}
_gid

1 perc
24 óra

cookielawinfo-checkboxnecessary
cookielawinfo-checkbox-nonnecessary
viewed_cookie_policy

1 óra

Süti alkalmazásának célja
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
Google Tag Manager.
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
Cookie figyelmeztetés.

1 év

Cookie figyelmeztetés.

1 év

Cookie figyelmeztetés.

6.5. A https://blackcell.io/ weboldal tekintetében alkalmazott sütik:
Süti neve

Süti lejárati ideje

_ga

2 év

_gat_gtag_{id}
_gid

1 perc
24 óra

cookie_notice_accepted

1 hónap

Süti alkalmazásának célja
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
Google Tag Manager.
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
Cookie figyelmeztetés
elfogadás.

6.6. A https://revealedthreats.com/ weboldal tekintetében alkalmazott sütik:
Süti neve

Süti lejárati ideje

__cfduid

1 év

_ga

2 év
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Cloudflare, kártékony
felhasználók szűrése.
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
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_gat_gtag_{id}
_gid

1 perc
24 óra

cookielawinfo-checkboxnecessary
cookielawinfo-checkbox-nonnecessary
viewed_cookie_policy

1 óra

Google Tag Manager.
Google Analytics, A
felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.
Cookie figyelmeztetés.

1 év

Cookie figyelmeztetés.

1 év

Cookie figyelmeztetés.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (i) Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet); az (ii) Európai Parlament és a Tanács
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv);
valamint az (iii) információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Kelt: Budapesten, 2020. év 03. hó 01. napján
Klasszifikáció: „Black Cell Nyilvános!”
Elérhető a Black Cell weboldalakon.
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