
Adattovábbítási nyilatkozat 
 

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége 
A nyilatkozat a CX-Ray Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.; cégjegyzékszám vezetve 
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által: 01-09-994631; adószám: 24186889-2-43; e-mail cím: 
hello@cx-ray.com, adatvédelmi tisztviselő: Hári Péter, hari.peter@cx-ray.com, tel: +36309513997; 
CX-Ray Kft a továbbiakban: “Adatkezelő”) által végzett, a vele HR technológiai szolgáltatások 
igénybevételére szerződött ügyfelek képviselői és munkavállalói, valamint Adatkezelő által szervezett 
online és offline események résztvevői, Adatkezelő hírlevél feliratkozói (a továbbiakban: „Érintett”) 
(a továbbiakban Adatkezelő és Érintett: „Fél” vagy „Felek”) személyes adatainak kezelésére, továbbá 
az ezen tevékenységhez kapcsolódó reklámozási és promóciós tevékenységéhez tartozó adatkezelésére 
és ezen adatok továbbítására vonatkozik.  
 

2. Érintett adatok köre: 
Adatkezelő által az alábbiak szerint szervezett online vagy offline esemény résztvevőinek lent 
részletezett személyes adatai (amennyiben az érintettek az EY általi direkt marketing megkeresésekhez 
és az adataik továbbításához előzetesen hozzájárultak): 
 
Esemény: LEAD vezetői konferencia 
Időpont: 2021.03.30 10:00 
Helyszín: Zoom webinar 
Regisztrációs oldal: https://event.cx-ray.com/leadkonferencia 
 
Érintett adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, cég neve és az érintett által adott 
hozzájárulás (technikai log vagy egyéb módon olvasható, rögzített formában történhet ezen 
hozzájárulási nyilatkozatnak az átadása, melyből ki kell tűnnie a hozzájárulás megadása tényének és 
idejének) 

 
3. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz? 
 
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki. 
 
3.1. eDM üzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás 
 
Amennyiben az Érintett a vonatkozó adatkezelési szabályzat(ok) szerint előzetes hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy részére a Szolgáltató előre meghatározott partnerei email reklámüzeneteket küldjenek, úgy 
az Érintett adatai ezen partnerek részére továbbításra kerülnek. A Szolgáltató partnereinek elérhetősége 
az alábbi: 
 
3.1.1. Ernst & Young  
 

• Cégnév: Ernst & Young Tanácsadó Kft. 
• Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. 
• Cégjegyzékszám: 01-09-699932 
• Adószám: 12715244-2-44 
• Képviseli: Farkas Margit, Partner 
• E-mail: margit.farkas@hu.ey.com 
• Telefon: +36303986271 

(a továbbiakban: “Ernst & Young Tanácsadó Kft.”) 



 
3.2. Telefonos marketing megkereséssel kapcsolatos adattovábbítás 
 
Amennyiben az Érintett a vonatkozó adatkezelési szabályzat(ok) szerint előzetes hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy részére a Szolgáltató előre meghatározott partnerei reklám céljából telefonon megkeressék, 
úgy az Érintett adatai ezen partnerek részére továbbításra kerülnek. A Szolgáltató partnereinek 
elérhetősége az alábbi: 
 
3.2.1. Ernst & Young  
 

• Cégnév: Ernst & Young Tanácsadó Kft. 
• Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. 
• Cégjegyzékszám: 01-09-699932 
• Adószám: 12715244-2-44 
• Képviseli: Farkas Margit, Partner 
• E-mail: margit.farkas@hu.ey.com 
• Telefon: +36303986271 

 
(a továbbiakban: “Ernst & Young Tanácsadó Kft.”) 

 
A(z) Ernst & Young 3.1.1. és 3.2.1. pont tekintetében releváns adatkezelési tájékoztatója a következő 
linken érhető el: https://emeia.ey-vx.com/3659/106433/landing-pages/privacy-statement-hu.asp  
 
 

4. Az Érintett jogai 
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és kérheti 
a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását. 
 
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. 
 
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 
Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett jogosult 
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.  
 
Utolsó frissítés időpontja: 2021.03.17. 


