IMMOCITY INGATLANIRODA
Adatvédelmi tájékoztató az Immocity Ingatlaniroda honlapjaival kapcsolatosan
1. Adatkezelő megnevezése
A honlapokat (http://www.immocity.hu, http://budaiujlakasok.hu, http://pestiujlakasok.hu,
http://madarhegyilakasok.hu, http://www.budapest-iroda.hu) a D & D Partners Hungary
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 6. II. em.
5.; cégjegyzékszám: 01 09 992087; adószám: 24135058-2-43; képviseli: Csorba Dóra
ügyvezető, elektronikus elérhetőség: info@immocity.hu; továbbiakban: Társaság) üzemelteti.
A Társaság jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és
a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.
Adatkezelő megnevezése: D & D Partners Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Adatkezelő adószáma: 24135058-2-43
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01 09 992087
Adatkezelő székhelye: 1111 Budapest, Kende utca 6. II. em. 5.;
Adatkezelő e-elérhetősége: info@immocity.hu
Adatkezelő képviselője: Csorba Dóra ügyvezető
2. Értelmező rendelkezések
Az alábbi értelmező rendelkezések az Info törvény alapján kerültek meghatározásra:
1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; e körben érintettnek
tekinthető minden olyan személy, aki a megadott személyes adata alapján
beazonosítható, akár olyan formában is, hogy az adott személyes adat kizárólag rá
jellemző tulajdonságot mutat
2) 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;
3) különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
4) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
5) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
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6) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
7) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
8) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
9) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
11) 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
adaton végzik;
12) 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;
13) adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
14) jóváhagyott cél: a Társaság által megkötött szerződések teljesítéséhez
(létrehozásához, tartalmuk meghatározásához, módosításához, számlázáshoz,
igényérvényesítéshez) szükséges mértékű adatfeldolgozás
Az előbbiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes
adatnak minősül és a Társaság részére az általa kötött szerződések során adták meg.
3. Az adatkezelés jogalapja, adatbiztonság
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6), valamint
GDPR rendelet 6. cikk (1) b) pontja], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel során való megadásával és elküldésével kifejezetten
hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.
Hozzájárulás hiányában az érintett személyes adata kezelhető akkor is, ha
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azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:
kötelező adatkezelés)
ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,
és
o a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges,
o vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
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.

Ilyen törvény (kötelező adatkezelés) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban:
Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfélátvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat,
valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok
megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a
Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti
- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett
kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
kell. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során
általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
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Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése
érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és
egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket. Ennek megfelelően az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védjük 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.
4. Adatkezelési elvek
A Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató tárgyi
hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan
folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában, valamint a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendeletében (a
továbbiakban: „GDPR rendelet”) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés
mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja
megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A
Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben
törvényi előírás alapján kezel.
A személyes adatok:
1) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti
céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
3) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt
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megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);
6) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(„integritás és bizalmas jelleg”).
A Társaság felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
1. Az adatok forrása
Ön a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. A Társaság az általa
üzemeltetett honlapon közzéteszi elérhetőségeit, amelyeken keresztül a felhasználó fel tudja
vele venni a kapcsolatot, illetve a kapcsolatfelvétel megtörténhet közvetlenól a
kapcsolatfelvételi fülön keresztül. A honlapon közzétett elérhetőségek bármelyikén való
kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Személyes
adatainak az átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz,
hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől
származnak.
Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és
tiltakozása esetén az adatokat töröljük.
2. Az adatkezelés célja, ideje, adatfeldolgozás
Az adatkezelés célja Társasággal a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a
rögzítése, az esetleges szerződéskötés elősegítése, az érintett által feltett kérdések
megválaszolása, a megfelelő információnyújtás. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg
a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a
visszavonásáig kezeljük.
Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló
nyilatkozatban foglalt esetek kivételével - harmadik személyeknek Társaságunk nem ad át. A
személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést
alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen
megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai, valamint együttműködő partnerei kezelhetik, a jelen Szabályzatban
rögzített alapelvek tiszteletben tartásával. A Társaság munkatársait titoktartási kötelezettség
köti, az adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban a Társaság számára meghatározott feltételek
mellett kezelhetik, továbbíthatják.
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Adatfeldolgozók: Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek
végzésére adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akikről kérésre tájékoztatást adunk.
Adatfeldolgozói tevékenységek a következők:
- levelezés, tárhelyszolgáltatás
- szerver és tárhely szolgáltató
- weboldal üzemeltetés
3. A kezelt adatok köre
Az Ön döntése alapján az Adatkezelő a meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan
kezelheti az Ön által a kapcsolatfelvételi fülön megadott adatokat: vezetéknév, keresztnév,
telefonszám, e-mail cím, valamint az Ön által az „üzenet” rovatban, vagy e-mail útján
megadott további személyes adatokat (jellemzően: becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely,
irányítószám, születési hely, születési idő, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó
belépés IP címe, utolsó belépés időpontja).
Amennyiben Ön az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó
e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
Az Adatkezelő a honlapra történő belépéskor az Ön IP címét, a meglátogatott url-eket, a
hivatkozó oldalt (referrer), és a látogatás pontos időpontját az adatkezelési célokhoz
kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel (pl. jogellenes felhasználás ill.
jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. Abban
esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő
a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és
szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint
tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
A Társaság a szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az olyan
személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából
elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatokat, az érintett nevét és számlázási címét, szükség esetén adószámát.

4. Összefoglaló adatkezelési táblázat
A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.
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Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Ingatlan
tulajdonos
(eladó), Vevő
(ajánlattevő)

családi és utónév, születési
családi és utónév,
állampolgárság, születési
hely és idő, anyja születési
neve, lakcíme, ennek
hiányában tartózkodási
helye, azonosító
okmányának típusa és
száma

Ingatlanközvetítésre,
ill. értékbecslésre
szóló megbízás
teljesítése,
tájékoztatás, az eladó
és a vevő közötti
kapcsolat létrehozása,
az adásvételi
szerződés
megkötésének
elősegítése, a Pmtv.
szerinti
ügyfélátvilágítás
elvégzése

Info tv. 5. § (1)
bek. b) pont,
GDPR rendelet
6. cikk (1) b)
(kötelező
adatkezelés)

Ingatlanközvetítésre,
ill. értékbecslésre
szóló megbízás
teljesítése,
tájékoztatás, az eladó
Az ingatlan következő
és a vevő közötti
adatai: eladó ingatlan címe kapcsolat
és helyrajzi száma, ingatlan létrehozása, az
jellege (pl. családi ház,
adásvételi szerződés
társasház, telek), vételár,
megkötésének
eladás időpontja, építés
elősegítése.
éve, fekvés (belterület,
Az Adatkezelő
külterület), építési állapot
esetleges
(pl. új, újszerű, felújított,
jogérvényesítésének
használt, felújítandó,
elősegítése.
bontandó), telek területe és Az ingatlan
belső terület (hasznos
adatainak statisztikai
alapterület), építési mód,
és értékesítési
komfortfokozat, fűtési
adatbázis képzés és
mód, szobaszám, ingatlan
értékbecslés céljára
külső/belső állapota,
való felhasználása,
ingatlanról készült
kivéve: ügyfél neve,
fényképfelvételek, alaprajz. házszám.

Info tv. 5. § (1)
bek. a) pont,
GDPR rendelet
6. cikk. (1) a)
(önkéntes
hozzájárulás)

Ingatlan
tulajdonos
(eladó)

adóazonosító jel, személyi
azonosító jel,
bankszámlaszám,
telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
ideje
A megbízás
teljesítésétől vagy
megszűnésétől
számított 8 évig

Pmtv. 7-9. §
Info tv. 5. § (1)
bek. a) pont,
GDPR rendelet
6. cikk. (1) a)
(önkéntes
hozzájárulás),
Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb
5 évig, vagy ha ez
hosszabb, akkor a
megbízás
teljesítésétől/
megszűnésétől
számított 5 évig.
A statisztikai és
értékbecslési célból
kezelt adatokat az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 10 évig.

Szükséghez képest az az
ingatlan egyéb
tulajdonságai és műszaki
adatai
Megtekintő

Név, anyja neve, lakcím,
telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre
szóló megbízás
teljesítése,
tájékoztatás, az eladó
és a vevő közötti
kapcsolat létrehozása,
az Adatkezelő
esetleges
jogérvényesítésének
elősegítése
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Info tv. 5. § (1)
bek. a) pont,
GDPR rendelet
6. cikk. (1) a)
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb
5 évig

Egyéb
érdeklődő,
vevőjelölt

Név; telefonszám; e-mail
cím; keresett ingatlannal
kapcsolatos információk:
jellege, elhelyezkedése
(város/kerület), terület
szobaszám, emelet, fűtési
mód, legalacsonyabb/
legmagasabb ár

Tájékoztatás,
érdeklődő
megkeresésére való
válaszadás, az eladó
és a vevő közötti
kapcsolat létrehozása

Info tv. 5. § (1)
bek. a) pont,
GDPR rendelet
6. cikk. (1) a)
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb
3 évig, ismételt
érdeklődés esetén az
újabb megkereséstől
számított legfeljebb
3 évig

Hirdető

Név, e-mail cím,
telefonszám Az ingatlan
adatai: ingatlan fekvése
(település, kerület,
közterület neve, emelet),
ingatlan jellege, építés éve,
tájolás, kilátás, építési
állapot, alapterület,
telekterület, belmagasság,
építési mód,
komfortfokozat, fűtési
mód, szobaszám, parkolási
lehetőség, irányár,
fényképfelvételek, hirdetés
szövege.

Hirdetési szolgáltatás
nyújtása az
Adatkezelő honlapján.
Az ingatlan és a
hirdetés adatait
statisztikai és
értékesítési adatbázis
képzése és
értékbecslés céljára
használni.

Info tv. 5. § (1)
bek. a) pont,
GDPR rendelet
6. cikk. (1) a)
(önkéntes
hozzájárulás)

A megadott adatok
közül a nevet, email címet,
telefonszámot, a
házszámot az
Adatkezelő
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 5 évig.
Az ingatlan fent fel
nem sorolt adatait az
Adatkezelő
statisztikai és
értékbecslési célból
az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legkésőbb az
adatrögzítéstől
számított 10 évig.

5. Cookie-k
Amikor Ön bármely weboldalunkat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló
technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis
fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét
felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön
böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy
cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön emailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly
módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről,
illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy
jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő
működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal
elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett
információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes
adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt
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gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e
hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal
tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott
következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például:
szín, betűméret, elrendezés).
Célzott cookie-k: A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések
igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett
számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
Harmadik fél által biztosított cookie-k: Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan,
harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az
adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik
fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket
jelenítsen meg az érintett számára.
A weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek
működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com)
oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat
(beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és
ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő
használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült
jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon
végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is
kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google
megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a
felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a
felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb
leírt módszer és rendeltetés szerint.
6. Az adatkezelés helye
A weboldal által rögzített adatok a YORN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118
Budapest, Frankhegy utca 1. 3. em. 9.; cégjegyzékszám: 01 09 729256; adószám:
13320690-2-43) által üzemeltetett külön szerveren kerül tárolásra. A szerver fizikailag a 1138.
Victor Hugo utca 18-22. címen található, az Integrity Kft. szervertermében.
7. Az érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati jog
Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Társaság megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az info@immocity.hu címen,
vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
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Kérjük a levél tárgyában vagy a borítékon szíveskedjen feltüntetni, hogy „Adatkezelési
tájékoztatás/panasz”.
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve
azonosítható, bármikor jogosult tájékoztatást kéni Társaságunktól az általunk kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás
kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését, vagy adatainak zárolását.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A
Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt,
a Társaság 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.
Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat - ez
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a
törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.
A személyes adatot a Társaság törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet
élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: 06- 1-391-1400;
fax: 06-1-391-1410;
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e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: naih.hu
Amennyiben az érintett a Társaságnál panaszt tett, illetve adatai törlését, zárolását kérte, majd
ezt követően a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30
naptári napon belül - bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az
adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási
jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a
bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az
ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság
elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett
jogai megkövetelik.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát
megsérti, köteles a kárt megtéríteni, illetve a Társaságtól sérelemdíj követelhető. Az
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy az az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket; ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 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. Záró és vegyes rendelkezések
Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Info tv., a GDPR rendelet és a
vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya
a honlapon való közzétételtől visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása
esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett
szabályzat az irányadó.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az
adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre
vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján.
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