
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 

Számít az adatai védelme 
Legutóbb frissítve: 2022. február 22. 

A Firstup nem gyűjt, nem tárol, illetve nem oszt meg semmilyen, egy adott felhasználóra vagy készülékre vonatkozó 
adatot (beleértve az IP-címeket és a felhasználói azonosítókat) olyan oldalakon vagy alkalmazásokban, amelyek 
nem a Firstup tulajdonát képezik. 

A Firstup, Inc. és társvállalatai („Firstup”) olyan szolgáltatást nyújtanak, amely kapcsolatot 
teremt a szervezetek és alkalmazottaik között. A jelen Adatvédelmi irányelvek ismertetik, hogy a 
Firstup miként gyűjti, használja fel és fedi fel az információkat a weboldalain („Oldal”) keresztül 
vagy az Ön velünk folytatott egyéb interakciói során. A jelen Adatvédelmi irányelvek ismertetik, 
hogy a Firstup miként gyűjti, használja fel és fedi fel a weboldalunk látogatóinak és a belső 
felhasználók információit. Nem vonatkozik a Szolgáltatásaink végfelhasználóival kapcsolatos 
adatkezelési gyakorlatokra, illetve az olyan munkaadókra, akik a Firstup technológiáját 
használják, hogy információkat gyűjtsenek az alkalmazottaiktól vagy az alkalmazottaikkal 
kapcsolatban. Az ilyen felhasználókra vonatkozó adatvédelmi irányelvek a következő oldalon 
találhatók meg: Több-bérlős adatvédelmi irányelvek.  Ha Ön egy Firstup-márkájú tulajdon 
végfelhasználója, és szeretne tájékozódni az adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatban, kérjük, 
látogasson el a következő oldalra: Több-bérlős adatvédelmi irányelvek. Ha Ön végfelhasználó, 
és szeretne tájékozódni munkaadója adatkezelési irányelveit illetően, a Firstup szolgáltatásai 
használatával általa gyűjtött információkra vonatkozóan, kérjük, tekintse meg a munkaadója által 
közzétett adatvédelmi irányelveket. 

Időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi irányelveket. Ha módosításokat végzünk, az 
irányelvek felső részén található dátum frissítésével értesítjük Önt, illetve bizonyos esetekben 
további értesítést biztosíthatunk (például nyilatkozat hozzáadása a főoldalunkon vagy értesítés 
küldése Önnek). Javasoljuk, hogy minden alkalommal tekintse át az Adatvédelmi irányelveinket, 
amikor eléri az Oldalt vagy egyéb módon interakciót végez velünk, hogy folyamatosan 
tájékozott maradhasson az információkezelési eljárásainkkal és az Ön számára elérhető 
választási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Az információk 
használata 

A begyűjtött információkat a Szolgáltatásaink biztosítása, karbantartása és 
továbbfejlesztése érdekében használjuk fel. Az előbbiek közé tartozik 
például a szolgáltatások nyújtása és személyre szabása, illetve a potenciális 
ügyfelekkel a szolgáltatásainkkal és egyéb, őket esetlegesen érdeklő 
termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett kommunikáció. 
A begyűjtött információkat az alábbi célokra is felhasználhatjuk: 

 csalárd tranzakciók és egyéb illegális tevékenységek észlelése, 
kivizsgálása és megelőzése, illetve a Firstup és mások jogainak és 
tulajdonának megóvása; 



 annak megállapítása, hogy milyen termékek érdekelhetik Önt és az 
egyéb felhasználókat, hogy megoldásokat nyújthassunk az üzleti 
problémákra; és 

 a kommunikációs preferenciák nyomon követése, hogy a 
kommunikáció illeszkedjen az Ön igényeihez, például arra 
vonatkozóan, ha nem szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel; és 

 az Ön információinak egyéb, számunkra elérhető információkkal – 
például egyéb forrásokból származó információkkal – történő 
összekapcsolása. 

Az információk 
megosztása 

Az alábbiak szerint vagy a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott 
egyéb esetekben megoszthatjuk az általunk gyűjtött információkat: 

 Beszállítókkal, tanácsadókkal és egyéb szolgáltatókkal, akiknek 
hozzá kell férniük az ilyen információkhoz, hogy munkát 
végezhessenek a nevünkben; 

 Információkérésre adott válaszként, amennyiben úgy véljük, hogy 
a megosztás összhangban van az irányelveinkkel, illetve 
amennyiben az információkat bármilyen hatályos jogszabály, 
előírás vagy jogi eljárás értelmében kell megosztanunk; 

 Ha úgy véljük, hogy az Ön tevékenységei nincsenek összhangban 
a felhasználói szerződéseinkkel vagy irányelveinkkel, illetve a 
Firstup vagy mások jogainak, tulajdonának és biztonságának 
védelme érdekében; 

 Egyesüléssel, a vállalati eszközök értékesítésével, a vállalkozásunk 
részben vagy egészben egy másik vállalat által történő 
finanszírozásával vagy felvásárlásával kapcsolatban, illetve az 
előbbiekkel kapcsolatos egyeztetések során; 

 A Firstup, illetve a jelenlegi és jövőbeli partnereink, 
társvállalataink, leányvállalataink, valamint egyéb, közös irányítás 
és tulajdonosi kör alá tartozó vállalatok között; és 

 Az Ön hozzájárulásával vagy az Ön irányában. Emellett 
megoszthatunk összesített vagy azonosításra alkalmatlanná tett 
információkat, amelyek észszerű módon nem használhatók az Ön 
személyazonosságának megállapítására. 

Mások által 
biztosított 
hirdetési és 
analitikai 
szolgáltatások 

Engedélyezhetjük mások számára, hogy analitikai szolgáltatásokat 
nyújtsanak és hirdetéseket jelenítsenek meg a nevünkben az interneten és 
az alkalmazásokban. Az ilyen entitások sütiket, webes jelzőket, 
készülékazonosítókat és egyéb technológiákat használhatnak, hogy 
információkat gyűjtsenek a Szolgáltatások és az egyéb weboldalak és 
alkalmazások Ön általi használatával kapcsolatban. Az ilyen információk 
közé tartozik az IP-cím, a webböngésző, a mobilhálózati információk, a 
megtekintett oldalak, az oldalakon vagy alkalmazások használatával töltött 
idő, a kattintott hivatkozások és a konverziós információk. Ezeket az 
információkat a Firstup és az egyéb felek többek között arra használhatják, 
hogy elemezzék és nyomon kövessék az adatokat, megállapítsák egy adott 



tartalom népszerűségét, az érdeklődési köreinek megfelelő hirdetéseket és 
tartalmakat biztosíthassanak Önnek a Szolgáltatásainkban és az egyéb 
weboldalakon, illetve jobban megértsék az Ön online tevékenységeit. Ha 
többet szeretne megtudni az érdeklődésikör-alapú hirdetésekről, vagy ha 
nem szeretné, hogy a webböngészési információi viselkedésalapú hirdetési 
célokra legyenek felhasználva, kérjük, látogasson el 
a www.aboutads.info/choices weboldalra, illetve 
a https://www.youronlinechoices.eu/ weboldalra, amennyiben az EU 
területén él. 

Adatbiztonság A Firstup észszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megóvja az 
Önnel kapcsolatos információkat az elvesztéssel, ellopással, visszaéléssel, 
valamint az illetéktelen hozzáféréssel, felfedéssel, módosítással és 
megsemmisítéssel szemben. 

Adatmegőrzés Az Önnel kapcsolatban begyűjtött információkat a gyűjtés eredeti 
céljának/céljainak teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk. Bizonyos 
információkat jogos üzleti érdekek alapján vagy jogszabályi 
követelmények miatt megőrizhetünk. 

Az információk 
továbbítása az 
Egyesült 
Államokba és más 
országokba 

A Firstup székhelye az Egyesült Államokban található, és az információkat 
az Egyesült Államokban dolgozzuk fel, illetve ott tároljuk. Emiatt mi és 
szolgáltatóink olyan joghatóságokba továbbíthatjuk az információit, illetve 
az információk tárolása és elérése olyan joghatóságokban történhet, 
amelyek nem rendelkeznek a lakóhelye szerinti joghatóság által 
biztosítottal azonos szintű adatvédelemmel. Megtesszük a megfelelő 
lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adatai megfelelő szintű 
védelemben részesüljenek azokban a joghatóságokban, ahol a feldolgozás 
történik, például az adatokat fogadó felekkel együtt aláírjuk az Európai 
Bizottság által meghatározott általános szerződési feltételeket, illetve 
egyéb, jóváhagyott eljárásokra hagyatkozunk. A Firstup a személyes 
adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”), az Egyesült Királyság 
vagy Svájc területén kívüli hivatalos szervekhez továbbítja, amennyiben 
ezt megkövetelik a jogszabályok, kifejezett hozzájárulást kaptunk vagy ez 
a Social Chorus vagy az adatvédelmi célokért felelős fél jogos érdeke, 
például belső adminisztratív célok, az adatalany magasabb szintű jogos 
érdekének hiányában. 

Az EGT, az 
Egyesült Királyság 
és Svájc 
állampolgárai 

Ha Ön az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc állampolgára akkor 
bizonyos jogokkal és védelmekkel rendelkezik a személyes adatai 
feldolgozására vonatkozó jogszabály érdekében. 

A feldolgozás jogalapja 
Ha Ön az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc állampolgára, akkor a 
személyes adatait csupán az alábbi körülmények között dolgozzuk fel: 



 Jogos érdekünk van a személyes adatai feldolgozásával 
kapcsolatban, például kommunikációs anyagok küldése Önnek az 
Önt esetlegesen érdeklő termékekkel vagy szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. 

 
 
Adatalanyi kérelmek 
Ha Ön az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc állampolgára, akkor joga 
van hozzáférni az általunk Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokhoz, 
illetve kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy továbbítását. 
Az előbbi jogai gyakorlása érdekében az alábbi elérhetőségeken keresztül 
is felveheti velünk a kapcsolatot. Emellett joga van tiltakozni bizonyos 
feldolgozási célokkal szemben, illetve kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk az 
ilyen feldolgozást. Ha munkahelyi programon keresztül éri el a 
szolgáltatásainkat, és gyakorolni szeretné ezen jogok bármelyikét, akkor 
kapcsolatba kell lépnie a szolgáltatásainkat használó munkaadójával. 

Kérdések vagy panaszok 
Ha Ön az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc állampolgára, és olyan 
aggálya van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, amelyet 
nem tudunk megoldani, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti 
adatvédelmi hatóságnál. A helyi adatvédelmi hatóságának elérhetőségeivel 
kapcsolatban kérjük, látogasson el a következő 
oldalra: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm vagy https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/hom
e/the-fdpic/links/data-protection—switzerland.html. 

A Privacy Shield 
Keretrendszerekne
k való megfelelés 

A Firstup kivonta magát az Egyesült Államok Kereskedelmi 
Minisztériuma által hatályba léptetett, az Európai Unióból, az Európai 
Gazdasági Térségből és Svájcból származó személyes információknak az 
Egyesült Államokban történő gyűjtésére, felhasználása és megőrzésére 
vonatkozó Privacy Shield Keretrendszer alól. A Firstup továbbra is a 
Privacy Shield irányelveit fogja alkalmazni azokra a személyes 
információkra, amelyeket a Privacy Shield programban való részvétel ideje 
alatt fogadott. 

Az Ön választási 
lehetőségei 

Fiókinformációk 

A természetes személyek a Privacy Shield irányelvei által megkövetelt 
módon joggal rendelkezhetnek a személyes információk felhasználásának 
és felfedésének korlátozására vonatkozóan, például a személyes 
információk harmadik fél előtt történő felfedése esetében, vagy olyan 
célokra való felhasználásuk esetében, amelyek jelentős mértékben eltérnek 
a személyes információk gyűjtésének eredeti céljától vagy az előzetesen 
jóváhagyott céltól. 



Ha a Privacy Shield irányelveivel összhangban korlátozni szeretné a 
személyes információk felhasználását és felfedését, kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk a következő e-mail-címen: privacy@firstup.io  

Ha eléri a szolgáltatásainkat, akkor a munkaadója által a szolgáltatásaink 
Ön általi használata során gyűjtött információk frissítésével, 
helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatban a munkaadójához kell 
fordulnia.  Ha ezt nem tudja megtenni, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi címen. 

Sütik 

A legtöbb webböngésző alapértelmezetten elfogadja a sütiket. Ha szeretné, 
általában lehetősége van úgy beállítani a böngészőjét, hogy az eltávolítsa 
vagy elutasítsa a sütiket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a 
sütik eltávolítása vagy elutasítása mellett dönt, az hatással lehet a 
Szolgáltatások elérhetőségére és működésére. 

Az Ön kaliforniai 
adatvédelmi jogai 

A Kaliforniában élő fogyasztók bizonyos jogokkal rendelkeznek a 
személyes információikra vonatkozóan, a Kaliforniai Fogyasztói 
Adatvédelmi Törvény („CCPA”) (a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 
1798.100 szakasza) és a „Shine the Light” törvény (a Kaliforniai Polgári 
Törvénykönyv 1798.83 szakasza) értelmében. Ha Ön kaliforniai lakos, ez a 
szakasz Önre vonatkozik. 
 
Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény 
További rendelkezések a személyes információk gyűjtésével, 
felhasználásával, felfedésével és értékesítésével kapcsolatban 

A személyes információk gyűjtése és felhasználása: Az előző 12 
hónapban a következő kategóriájú személyes információkat gyűjtöttük: IP-
cím, e-mail-cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, 
készülékinformációk és a földrajzi helyzettel kapcsolatos adatok. A 
személyes információkat fenti, „Az információk használata” című 
szakaszban leírt üzleti és kereskedelmi célok érdekében gyűjtjük. 

A személyes információk felfedése: A fenti, „Az információk 
megosztása” című szakaszban leírtak szerint megoszthatjuk a személyes 
információit harmadik felekkel. Az előző 12 hónapban a következő 
kategóriájú személyes információkat osztottuk meg üzleti vagy 
kereskedelmi célokból: IP-cím, e-mail-cím, keresztnév, vezetéknél, 
telefonszám, készülékinformációk és a földrajzi helyzettel kapcsolatos 
adatok. 

A személyes információk értékesítése: Kalifornia jogszabályai 
megkövetelik, hogy áttekinthetőséget biztosítsunk az általunk „értékesített” 
személyes információkkal kapcsolatban, amely a CCPA értelmében olyan 
esetekre vonatkozik, amikor személyes információkat osztunk meg a 



6sense-szel értékes vizsgálatokért cserében. Az előző 12 hónapban a 
következő kategóriájú személyes információkat „értékesítettük” (a CCPA 
értelmezésének függvényében): IP-cím.  A 16 évnél idősebb kaliforniai 
lakosoknak joguk van bármikor elutasítani az ilyen jellegű értékesítéseket. 
Tudatosan nem értékesítjük a 16 évnél fiatalabb fogyasztók személyes 
információit. Ha többet szeretne megtudni az információk általunk történő 
értékesítésének módjáról, és elutasítási kérelmet szeretne tenni, kérjük, 
látogasson el a „Ne értékesítsék az információimat” című oldalra. 

Az Ön fogyasztói jogai 

Ha Ön kaliforniai lakos, akkor joga van (1) további információkat kérni az 
általunk az elmúlt 12 hónapban gyűjtött, értékesített és üzleti célból 
felfedett információ-kategóriáktól és specifikus személyes információkról, 
(2) törölni a személyes információit, és (3) adott esetben elutasítani a 
személyes információi értékesítését, és (4) diszkriminációtól mentesen 
gyakorolni a CCPA által biztosított jogait. Az ilyen kérelmekkel 
kapcsolatban hívja a (888) 674-1158-as telefonszámot vagy küldjön e-
mailt a privacy@firstup.io címre. Az értékesítés elutasításához a „Ne 
értékesítsék az információimat” című oldalunkra is ellátogathat. A kérelme 
hitelesítése érdekében e-mailt küldünk Önnek, hogy egyeztessük az 
információi feldolgozásának korlátozásához szükséges részleteket.  Ha 
szeretne kijelölni egy hivatalos képviselőt, hogy az Ön nevében gyakorolja 
ezeket a jogokat, kérjük, hívja a (888) 674-1158-as telefonszámot vagy 
küldjön e-mailt a kérelme hitelesítése érdekében. 

 
 
Shine the Light 

Kalifornia jogszabályai lehetővé teszik a kaliforniai lakosok számára, hogy 
érdeklődjenek az információik harmadik felekkel, közvetlen marketing 
céljából történő megosztásának bizonyos részleteiről.  Ha Ön kaliforniai 
lakos és ilyen kérelmet kíván indítani, kérjük, hívjon minket a (888) 674-
1158-as telefonszámon vagy küldjön e-mailt a privacy@firstup.io címre. 

Kapcsolatfelvétel Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvekkel 
kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő 
címeken: Az Egyesült Államokban és egyéb, az EU-n kívüli helyeken: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 
San Francisco, California 94105 
E-mail-cím: privacy@firstup.io 

Telefonszám: 844.975.2533 



Az EU-ban: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
United Kingdom 
E-mail-cím: privacy@firstup.io 

 


