
Résztvevői nyilatkozat
CoverMarket digitális piac

Regisztrációmmal elfogadom és követem az általam látogatott CoverMarket
digitális piacon az alábbi részvételi és adatvédelmi szabályokat:

1. Regisztrált felhasználója vagyok a Smart Crypto Note
rendszernek* vásárlóként csak CoverNote-tal (CN) fizetek.

2. Eladóként csak CN-t fogadok el fizetőeszközként (csere
eszközként).

3. Elfogadom, hogy a CN áruba nem bocsátható, azaz hagyományos
fizetőeszközre, fiat devizára (pl. HUF, EUR...stb.) nem cserélhető.

4. A mai nap célját ismerem: CN-el vásárlás tesztelésében veszek
részt.

5. Termékeim/szolgáltatásaim árát a napi CN árfolyam alapján határozom meg,
ennek figyelembevételével árazom azokat be és tudomásul veszem, hogy a túlárazás
a CoverMarket és a közösség céljaival ellentétes, végső esetben a piacról való kitiltást
is eredményezheti (napi árfolyam: https://app.smartcryptonote.com/chart).

6. Terméket/szolgáltatást csak fix áron hirdetek, melyből engedményt adhatok.

7. Elfogadom, hogy résztvevő licitálást nem kezdeményezhet és nem folytathat.

8. Törvénybe ütköző termékeket, hamisítványokat, rossz minőségű, értéktelen,
silány, bóvli termékeket nem értékesítek.

9. Vásárlásaim és értékesítéseim saját felelősségre történnek.

10. Vállalom, hogy minimum 10 terméket, szolgáltatást felkínálok értékesítésre.

11. Tudomásul veszem, hogy a vásárolt használt cikkekre nem vonatkoznak a
bolti forgalomban árusított, új termékekhez kötődő fogyasztóvédelmi,
jogorvoslati szabályok.

12. Élelmiszert csak a vonatkozó engedélyek birtokában árusítok, és tudomásul
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veszem, hogy ezzel kapcsolatban valamennyi felelősség kizárólag engem terhel.

13. Tudomásul veszem, hogy a helyszínen rólam fotók és videók készülhetnek, egyben
hozzájárulok azok nyilvános bemutatásához, felhasználásához.

14. A szervező kizárólag csak a helyszínt biztosítja, a törvényes adás-vétel a
résztvevők egyéni felelősségi körébe tartozik.

15. Ismerem a hatályos adótörvényeket és ezeket saját felelősségemre
betartom, elfogadom az adatkezelési szabályzatot (ld. következő oldalon), ha
a fentiekkel ellentétes jelenséget, magatartást tapasztalok, akkor a közösség
érdekében arról a piac szervezőjét azonnal tájékoztatom

* Aki az űrlap kitöltésekor még nem tagja a rendszernek, vállalja, hogy a piacra való
belépése előtt felveszi a kapcsolatot a piacot szervező SCN mentorral,
segítségével regisztrál és a telefonos verifikációt elvégzi.
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Adatkezelési szabályzat
1. Adatkezelés jogalapja

A piacon való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása
önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, a személyes
adatainak kezelése elengedhetetlen a piac lebonyolítása érdekében.

2. Az adatkezelés célja

A vásárlás megtörténtének ellenőrzése, az esetleges reklamációk jogosságának
elbírálása.

3. Adatkezelő a CoverMarket digitális piacot szervező mentor. Neve és elérhetősége
megtalálható a mindenkori regisztrációs Google űrlapon.

4. Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.

A résztvevő a piacon való részvétellel elfogadja a piac részvételi szabályzatát,
továbbá önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a
Szervező a piac lebonyolítása céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) mindenkori
rendelkezésének, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
megfelelően kezelje.

5. A kezelt személyes adatok az alábbiak:

- a résztvevő vezeték-és keresztneve
- a résztvevő telefonszáma
- a résztvevő email címe
- a résztvevő címe
- a résztvevő aláírása

A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül sor. A
személyes adatokat a piac megvalósításában közreműködő személyek és a
vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg.

6. Résztvevő jogai

A résztvevő kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak -a
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat
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személyes adatának kezelése ellen. A résztvevő jogosult tájékoztatást kérni az
adatkezelésről, kérheti a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, kérheti az adatkezelés
korlátozását, tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, joga van az adatok
hordozhatóságához, valamint hozzájárulását megtagadni és a kezelt személyes
adatairól másolatot kérhet. Ezen jogainak gyakorlása érdekében a résztvevő
személyes adataival kapcsolatos kérdésekben minden esetben a Szervezőhöz, mint
adatkezelőhöz fordulhat a “nyilatkozat” oldalon található email címen keresztül.
Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik,
a résztvevő közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat. Az érintett jogosult
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. Adatkezelő kötelességei

Adatkezelő a kezelt adatokat a feltüntetett lakcímén köteles tárolni. Adatkezelő
köteles nyilvántartást vezetni minden adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi
nyilvántartás az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait
és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. Adatok törlése

A piac időtartamának lejártát követő 30 napon belül az adatok törlésre kerülnek, azok
sem a piac időtartama alatt, sem pedig azt követően a jelen szabályzatban nem
említett harmadik személy részére átadásra nem kerülnek.
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