ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő személye, a szabályzat célja
Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a továbbiakban Badacsony Ingatlaniroda)
Székhelye: 8261 Badacsony, Római út 142.
Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Benda Ferencné
Email: badacsony@t-online.hu
Telefon: +36 30 94 77 270
Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy szabályozza az
www.badacsonyingatlaniroda.hu és a www.badacsonyingatlaniroda.ingatlan.com weboldalak (a
továbbiakban Weboldalak) személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget
téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz

A Szabályzat hatálya:
A Szabályzat hatálya kiterjed a Weboldalak által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási
tevékenységeket végző személyekre valamint a Szabályzat hatálya kiterjed az Badacsony Ingatlaniroda
mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 23.

Alapfogalmak
GDPR (General Data Protection Regulation
az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok különleges kategóriái
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását
célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.

Az érintett személy hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés korlátozása
A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Nyilvántartási rendszer
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés
alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez.

Harmadik ország
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Profilalkotás
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Közös adatkezelés
Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az ingatlan.com más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen
határozza meg.

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatot a Badacsony Ingatlaniroda kizárólag az alábbi esetekben kezel:
o
o

o
o
o
o

Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
Ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Ha az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges
Ha az adatkezelés a Badacsony Ingatlaniroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az

érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy
szerződéskötési szándék keretében van szükség.
Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy
ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az
adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.
Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett
természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú
érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó
adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.
A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett
létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból,
ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben,
különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely
harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó
például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között,
például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett
adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén
jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek
o

o
o

o

A Badacsony Ingatlaniroda elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába, ebben
az esetben az e Szabályzat mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozat és Tájékoztató
alkalmazandó.
A Badacsony Ingatlaniroda kizárólag 18. életévét betöltött (felnőtt) személy adatait kezeli.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre,
illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére
kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

Az érintett személy tájékoztatáshoz fűződő joga
A Badacsony Ingatlaniroda az érintett személy igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
o
o
o

Mi az adatkezelés céljai
Melyek az érintett személyes adatok kategóriái
A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai

A Badacsony Ingatlaniroda indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet személy a megadott elérhetőségeken.

Az érintett személy helyesbítéshez vagy törléshez való joga
Az érintett személy azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen
A Badacsony Ingatlaniroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja.
A Badacsony Ingatlaniroda az érintett személy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha
o
o
o
o

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik
az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen

Az érintett személy adatkezelésének zárolásához, korlátozásához való jog
Az érintett kérelmére a Badacsony Ingatlaniroda korlátozza az adatkezelést, ha
o

o
o

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását
az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett személy tiltakozáshoz való joga
Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos
érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Badacsony
Ingatlaniroda a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Incidenskezelés
Az adatvédelmi incidenst a Badacsony Ingatlaniroda a tudomására jutását követően indokolatlan
késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a bejelentést nem kell megtenni.
A Badacsony Ingatlaniroda indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Közös adatkezelés
Közös adatkezelés esetén a Badacsony Ingatlaniroda és a további adatkezelők a közöttük létrejött
megállapodásban határozzák meg az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt kötelezettségek
teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és
tájékoztatásával kapcsolatban.
A megállapodásban a Badacsony Ingatlaniroda és a további adatkezelők az érintettek számára
kapcsolattartót jelölnek ki.

Adatfeldolgozó igénybevétele
A Badacsony Ingatlaniroda adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek
megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak. Az adatfeldolgozási szerződést írásban
kell megkötni.
Az adatfeldolgozási szerződésnek az alábbi feltételeket kell tartalmaznia:
o
o
o
o
o

o

o

o

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Badacsony Ingatlaniroda írásbeli utasításai
alapján kezeli.
A személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy
jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.
Az adatfeldolgozó biztosítja az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt adatbiztonsági
követelményeket.
Az adatfeldolgozó segíti a Badacsony Ingatlaniroda adatkezelés biztonságát, az adatvédelmi
incidensek hatósági bejelentését, az érintettek az adatvédelmi incidensekről történő
tájékoztatását.
Az adatfeldolgozás befejezését követően a Badacsony Ingatlaniroda döntése alapján az
adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a Badacsony Ingatlanirodának, és
törli a meglévő másolatokat kivéve, ha az uniós vagy a magyar jog az személyes adatok tárolását
írja elő.
Az adatfeldolgozó a Badacsony Ingatlaniroda rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amely az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének
igazolásához szükséges
Az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja a Badacsony Ingatlanirodát, ha úgy véli, hogy annak
valamely utasítása sérti ezt az Általános Adatvédelmi Rendeletet, vagy valamely egyéb magyar
vagy uniós adatvédelmi rendelkezést.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatkezeléseiről a Badacsony Ingatlaniroda nyilvántartást vezet az 1. mellékletben meghatározott
tartalommal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei
A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttérinformációkat tartalmaznak az alábbi
jogszabályok:
o

o
o

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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” vagy „Rendelet”)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”);
o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
(“Infotv.”)
o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

