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Szabályzat célja 

A László Zsolt E.V. szem előtt tartva az Ügyfelek és más, a László Zsolt E.V-vel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek érdekeit,
adatkezelési szabályzat megalkotását határozta el.

A  László  Zsolt  E.V.  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény,  illetve  a
gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és egyes  korlátairól  szóló 2008. évi  XLVIII.  törvény,  továbbá a tevékenységére
irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelve jár el.

A Szabályzat hatálya

A jelen szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelőre, annak valamennyi alkalmazottjára, megbízottjára és az azok által kezelt valamennyi
adatra.

A jelen szabályzat 2016. február 1. napján lép hatályba.

Definíciók

Az adatkezeléshez, adatvédelemhez kapcsolódóan az alábbi fogalmak meghatározása a következőket jelenti:

 Ügyfél: minden olyan személy, aki a  László Zsolt E.V.  tevékenységének az eredményeként szerződéses kapcsolatot létesít,
vagy befektetést eszközöl.

 Érintett: bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  –  közvetlenül  vagy  közvetve  -azonosítható
természetes személy.

 Munkatárs: minden olyan személy, aki a László Zsolt E.V-vel szerződéses jogviszonyban állva az Ügyfél érdekeit szem előtt
tartva a László Zsolt E.V. tevékenységét az Ügyfél előtt megjeleníti.

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai,  fiziológiai,  mentális,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális  azonosságára  jellemző  ismeret  -,  valamint  az  adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 Különleges adat: 
1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti

meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 Bűnügyi  személyes  adat:  a  büntetőeljárás  során  vagy  azt  megelőzően  a  bűncselekménnyel  vagy  a  büntetőeljárással
összefüggésben,  a  büntetőeljárás  lefolytatására,  illetve  a  bűncselekmények  felderítésére  jogosult  szerveknél,  továbbá  a
büntetés-végrehajtás  szervezeténél  keletkezett,  az  érintettel  kapcsolatba  hozható,  valamint  a  büntetett  előéletre  vonatkozó
személyes adat.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 Adatkezelés:  az alkalmazott  eljárástól függetlenül  az adatokon végzett  bármely művelet  vagy a műveletek összessége,  így
különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,  megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,
nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása  vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.



 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  –  teljes  körű  vagy  egyes  műveletekre  kiterjedő  –
kezeléséhez.

 Tiltakozás: az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak kezelését  kifogásolja,  és  az  adatkezelés  megszüntetését,
illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása

céljából.
 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 Adatfeldolgozás: az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése,  függetlenül  a  műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik.

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 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.
 Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző

személyek  számára  nem  könnyen  hozzáférhető  olyan  tény,  tájékoztatás,  egyéb  adat  és  az  azokból  készült  összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a
vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra
alkalmas  módon  rögzített,  vagyoni  értéket  képviselő  műszaki,  gazdasági  vagy  szervezési  ismeret,  tapasztalat  vagy  ezek
összeállítása  (e  törvény alkalmazásában:  védett  ismeret),  ha  a  jóhiszeműség  és  tisztesség elvét  sértő módon szerzik meg,
hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

Adatkezelésre vonatkozó információk 

 László Zsolt E.V. a személyes adatok, különleges adatok és bűnügyi személyes adatok kezelése során  az alábbiak szerint
köteles eljárni:

Az adatkezelés elvei 
Személyes  adat  kizárólag  meghatározott  célból  (jelen  esetben  ingatlan  értékesítése,  közvetítése),  jog  gyakorlása  és  kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének
és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,  a cél elérésére alkalmas.  A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az  adatkezelés  során  biztosítani  kell  az  adatok  pontosságát,  teljességét  és  –  ha  az  adatkezelés  céljára  tekintettel  szükséges  –
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A  személyes  adatok  kezelését  tisztességesnek  és  törvényesnek  kell  tekinteni,  ha  az  érintett  véleménynyilvánítási  szabadságának
biztosítása  érdekében  az érintett  véleményét  megismerni  kívánó  személy  az  érintett  lakóhelyén  vagy tartózkodási  helyén  felkeresi,
feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az adatkezelés jogalapja 

Személyes adat akkor kezelhető, 
 ha ahhoz az Ügyfél hozzájárul,
 vagy azt  törvény vagy – törvény felhatalmazása  alapján,  az  abban meghatározott  körben – helyi  önkormányzat  rendelete

közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más
személy  létfontosságú  érdekeinek  védelméhez,  valamint  a  személyek  életét,  testi  épségét  vagy  javait  fenyegető  közvetlen  veszély
elhárításához  vagy  megelőzéséhez  szükséges  mértékben  a  hozzájárulás  akadályainak  fennállása  alatt  az  érintett  személyes  adatai
kezelhetőek.
A  16.  életévét  betöltött  kiskorú  érintett  hozzájárulását  tartalmazó  jognyilatkozatának  érvényességéhez  törvényes  képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó
más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.



Adatkezelés célja:

Adatkezelés célja ingatlanközvetítő tevékenység kifejtése.  Az ügyfelek és más személyek (pl. érdeklődök) által megadott  személyes
adatokat kizárólag ebből a célból (célhoz kötöttség) lehetséges kezelni.

Kezelt adatok köre

László Zsolt E.V. az ingatlanközvetítői tevékenység sikeressége érdekében az érintett személyek (eladók, érdeklődök, kísérők, vevők)
alábbi adatait kezelheti: (Cég)Név, születési hely, idő, képviselő, anyja neve, lakcím/székhely, szigsz./cgj., telefonszám, állampolgárság.

Adatkezelés időtartama, törlés

Adatkezelő az adatokat kizárólag az ingatlankezelés sikeressége érdekében, az ahhoz szükséges időtartamig kezeli. Az ingatlanközvetítés
lezárulta, illetve a jogviszony megszűnését követő legfeljebb 30 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

Az adatbiztonság követelménye 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó
más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védeni  kell  különösen  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,  hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az
adatkezelés  megkezdése  előtt  egyértelműen  és  részletesen  tájékoztatni  kell  az  adatai  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így
különösen  az  adatkezelés  céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre  és  az  adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről,  az  adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

László Zsolt E.V. üzleti titok kezelése során az alábbiak szerint köteles eljárni:

Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani.

A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott
körön kívül az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel.
Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett
módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy az ügyfélnek hátrányt okozzon.

Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 személyes adatainak helyesbítését, valamint
 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
E körben az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában ingyenesen megadni a tájékoztatást. Amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz már nyújtott be, költségtérítés állapítható meg, amelynek összege visszatérítendő, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az adatkezelő köteles az
érintettel  a  felvilágosítás  megtagadásának  indokát  közölni,  valamint  tájékoztatni  a  bírósághoz,  illetve  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha

1. I) annak kezelése jogellenes, vagy
2. II) az érintett kéri, vagy

III) az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, vagy
1. IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy
2. V) azt a bíróság elrendelte.

A  helyesbítésről  és  a  törlésről  az  érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíteni  kell,  akiknek  korábban  az  adatot  adatkezelés  céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.



Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül,  de  legfeljebb  15  nap  alatt  megvizsgálni,  és  annak  eredményéről  az  érintettet  írásban  tájékoztatni.  Amennyiben  a  tiltakozás
indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat
zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése  érdekében.  E körben az érintett
tiltakozásának tényét adatkezelő a nyilvántartó rendszerben a felvett adat mellett feltünteti.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek az 5.3.2. pont szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított
30 napon belül  bírósághoz  fordulhat,  amely eljárásban az adatkezelő köteles  bizonyítani  azt,  hogy az adatkezelés  a  jogszabályban
foglaltaknak megfelel.
Az  adatkezelő  az érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  a  technikai  adatvédelem követelményeinek  megszegésével  másnak
okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte  elő.  Nem kell  megtéríteni  a  kárt  annyiban,  amennyiben  az a  károsult  szándékos  vagy súlyosan  gondatlan
magatartásából származott.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint
személyes  adatainak  kezelésével  kapcsolatban  jogsérelem érte,  vagy  annak  közvetlen  veszélye  fennáll,  kivéve  ha  az  adott  ügyben
bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

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

internetcím: www.naih.hu

WWW . G E M E N C I N G A T L A N . H U


