ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Érvényes: 2018. május 23-tól)

A Badacsony Ingatlaniroda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben
tartása és megőrzése iránt. Weboldalaink jelentős része bármikor megtekinthető anélkül, hogy a
látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról.
A Badacsony Ingatlaniroda a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól
kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait.

Kik vagyunk
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
A weboldalunk címei: www.badacsonyingatlaniroda.hu
www.badacsonyingatlan.com

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal
gyűjtjük ezeket
Kapcsolatfelvételi űrlap
A kapcsolattartás miatt az alábbi személyes adatokat kérjük:
név, cím, telefonszám, e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)
Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő
megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő
az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének
napját,vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.
A hozzájárulást a badacsony@t-online.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Az adatkezelés jogalapja: A tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Megbízás ingatlan eladására űrlap
Ha értékesíteni szeretné ingatlanját, akkor az alábbi személyes adatok megadását kérjük:
név, cím, telefonszám, e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), Ingatlan
címe, Ingatlan helyrajzi száma, Ingatlan tájolása, Ingatlan leírása
Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő
megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő
az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének
napját,vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.
A hozzájárulást a badacsony@t-online.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Az adatkezelés jogalapja: A tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Sütik (cookie)
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP
címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében
használja fel.
Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat
használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése
érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy
kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal
cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k
használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a
működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását,
abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek,
cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek,
mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől
származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói
viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást
használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat
használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a

weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült
államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által
történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a
weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A
Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény
írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google
nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő
beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét,
hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal
használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a
fentiekben meghatározott célokra.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es
befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően —
a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A
Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi
igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a
kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az
Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
Adatfeldolgozó:
Balaton Elektronika Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon: 06 87 412564
E-mail: info@balatone.hu
Milyen tevékenységet végez:
A honlap üzemeltetése, általános IT szakértői tevékenység
Időtartam:
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését,
módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását
(a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt
tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Hová továbbítjuk az adatokat
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A Badacsony Ingatlaniroda külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása
miatt megkereshetik a Badacsony Ingatlanirodát. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.
A Badacsony Ingatlaniroda adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre
meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes
adatait megismerni.

Kapcsolati adatok
A rendszerben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést juttasa el
a badacsony@t-online.hu e-mail címre, illetve írásban a 8261 Badacsony, Római út 142., posta
címünkre. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll módunkban
felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.

További információk
16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet
gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátásával kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az
információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes
adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy
amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az
Adatkezelő által felhasználásra.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan
felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú
dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében
titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. A Badacsony Ingatlaniroda mindent
megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon
keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Badacsony
Ingatlanirodához beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén
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.

Szabályozott iparág közzétételi követelményei
o
o
o
o
o
o
o
o

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – (Info tv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatkezelési tájékoztató módosítása
A Badacsony Ingatlaniroda. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
közzététele a www.badacsonyingatlaniroda.hu és a www.badacsonyingatlan.com weboldalakon
történik.

