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A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.ingatlanszoftver.hu Felhasználóit,
m int Érintetteket…
I.
…a Felhasználó, m int Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:
1. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y
jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. Szá mú Melléklete a Felhas ználó Hozzájáruló
Nyilatkozat , mel ynek aláírásával és a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő részére történő
visszaküldésével a Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek
szerint me gfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértel mű hozzájárulását adja a jelen
Adat ke zelési Tájékoztató III.6., III.7. és III.8. pontjaiban meghatározott sze mélyes
adatai ke zeléséhe z, tudomásul véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.4.
pontjaiban foglaltakat, íg y azt, hog y a sze mél yes adatok szolgáltatása:
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a. III.6. pontban meghatározott sze mél ye s adatok esetében : a visszahívás
biztosításának a feltétele,
b. III.7. pontban meghatározott sze mél yes adatok esetében : a szerződés me gkötésének
előfeltétele, a szerződéses jogviszon y fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a
szolgáltatás n yújtásának a feltétele,
c. III.8/A. pontban meghatározott sze mél ye s adat esetében : a szerződéses jogviszon y
fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás n yújtásának a feltétele,
d. III.8/B. pontban meghatározott sze mél yes adat esetében : a releváns hírlevél
küldésének a feltétele.
2. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
Felhasználó ezen Hozzájáruló Nyilat kozata nem terjed ki a hírlevél küldés elfogadására,
továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, me l yekről a Felhasználók, mint Érintettek külön
jogosultak n yilatkozataikat me gtenni.
3. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
Felhasználó Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása ne m feltétele a Felhasználó, mi nt Érintett
sze mélyes adatai ke zelésének , fig yele mmel arra, hog y a Felhasználó, mint Érintett
sze mél ye s adatai kezelésének csak eg yi k jogalapja a Felhasználó, mint Érintett
hozzájárulása.

II.
…az Adatkezelő adatairól:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cégnév:
Cég rövidített neve:
Székhel y:
Cégjeg yzék szá m:
Adószá m:
Statisztikai szá mjel:
Bankszá mlaszá m:
Üg yvezető:
Elektronikus elérhetőség:

Webrakéta Korlátolt Felelősségű Társaság
Webrakéta Kft.
1111 Budapest, Lág ymá n yosi utca 12. fszt. 2.
01-09-987579
23980790-2-43
23980790-5829-113-01
1040 1103 5052 6886 9090 1001 (K&H Bank)
Kiss Ernő
info@webraketa.hu

III.
…a Webrakéta Kft. által kezelt szem élyes adatok köréről,
az adatkezelés céljáról,
az adatkezelés jogalapjáról,
az adatkezelés időtartam áról:
1. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 6. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a
visszahívás bi ztosításának a feltétele. A Felhasználó, mi nt Érintett köteles ezeket a
sze mél ye s adatokat me gadni, az adatszolgáltatás el maradásának a következ mé n ye ug ya nis,
hog y ezen sze mél yes adatok nélkül a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő ne m tudja
biztosítani a Felhasználó részére a visszahívást.
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2. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 7. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a
szer ződés kötéséne k előfeltétele, a szer ződéses jogvis zony fennmaradásának a feltétele,
és ezáltal a s zolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Felhasználó, mi nt Érintett köteles
ezeket a sze mél ye s adatokat megadni, az adatszolgáltatás el maradásának a következ mén ye
ug ya nis, hog y ezen sze mél yes adatok nélkül a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő és a
Felhasználó, mi nt Érintetett közötti szerződéses jogviszon y ne m jön létre, illetve a má r
létrejött szerződéses jogviszon y me gszűnik.
3. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 8/A. pontjában me ghatározott adat szolgáltatása a
próbaidőszak lejártát követően a szer ződéses jogvis zony fennmaradásának a feltétele,
és e záltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Felhasználó, mi nt Érintett köteles ezt
a sze mél yes adatot megadni, az adatszolgáltatás el maradásának a következ mén ye ug yanis,
hog y ezen sze mél yes adat nélkül a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő és a Felhasználó, mint
Érintetett közötti szerződéses jogviszon y me gszűnik.
4. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 8/B. pontjában me ghatározott adat szolgáltatása azon
Felhasználó, mi nt Érintett vonatkozásában aki/a mel y feliratkozott a Hírlevélre a releváns
hírlevél küldésének a feltétele. A Felhasználó, mint Érintett, a me nn yiben feliratkozott a
Hírlevélre, köteles ezt a sze mél yes adatot megadni, az adatszolgáltatás el maradásának a
következ mén ye ug ya nis, hog y ezen sze mél yes adat nélkül a Webrakéta Kft., mi nt
Adatkezelő ne m tudja biztosítani a Felhasználó, mint Érintett részére, hog y kizárólag a
szá mára releváns tartal mú hírleveleket küldje meg.

5. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a
Felhasználó, mint Érintett felelős azért, hogy az általa me gadott adatok a valóságnak
megfelelne k. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő a Felhasználó, mint Érintett által
me gadatt adatok valódiságát csak ann yiban ellenőrzi, a menn yiben arra a közhiteles
n yilvántartásokba való betekintési jogosultsága alapján lehetősége van.
6. A Webrakéta Kft., mint Adat kezelő a Felhasználó, mi nt Érintett alábbi, viss zahívás
kérése céljából megadott sze mélyes adatait kezeli:
1) Felhasználó, mi nt Érintett neve
a) adatkezelés célja:
1. Felhasználóval, mi nt Érintettel való kapcsolatfelvétel
2. Felhasználóval, mi nt Érintettel a szerződés megkötése
b) adatkezelés jogalapja:
1. Felhasználóval, mi nt Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yiben a Felhasználó, mi nt Érintett a
Hozzájáruló n yi latkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő részére
me gküldte
c) adatkezelés időtartal ma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul
2) Felhasználó, mi nt Érintett telefonszá ma
a) adatkezelés célja:
1. Felhasználóval, mi nt Érintettel való kapcsolatfelvétel
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2. Felhasználóval, mi nt Érintettel a szerződés megkötése
b) adatkezelés jogalapja:
1. Felhasználóval, mi nt Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yiben a Felhasználó, mi nt Érintett a
Hozzájáruló n yi latkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő részére
me gküldte
c) adatkezelés időtartal ma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul
7. A Webrakéta Kft., mint Adat kezelő a Felhasználó, mi nt Érintett alábbi, regisztráció
során me gadott sze mélyes adatait kezeli:
1) Felhasználó, mi nt Érintett neve
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett azonosítása
2. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
3. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
4. Felhasználó, mi nt Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás n yújtása
5. Felhasználó, mi nt Érintett részére szá mla kibocsátása
6. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
7. Felhasználó, mi nt Érintett részére hírlevél küldése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
2. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1)
bekezdése
3. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogal mi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvén y 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mel y szerint az adóalan y köteles szá mla
kibocsátására, me l yne k kötelező tartal mi ele me a szolgáltatást igén ybevevő
neve
4. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, me l y szerint a
szá mlát legalább 8 évig meg kell őrizni
5. Webrakéta
Kft-re,
mint
Adatkezelőre
vonatkozó
a
gazdasági
reklá mtevéken ys ég alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvén y 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mel y szerint a reklá m
küldésére vonatkozóan hozzájáruló n yilatkozatot tevő sze mél ye k sze mél yes
adatairól n yilvántartást kell vezetni
6. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
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2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: szá mlát legalább 8
évig meg kell őrizni
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig, azzal, hog y a szá mlát a szá mvitelről szóló 2000. évi C. törvén y 169.§.
(1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig me g kell
őrizni.
2) Felhasználó, mi nt Érintett törvén yes képviselőjének neve:
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig
3) Felhasználó, mi nt Érintett székhel ye/lakóhel ye
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
2. Felhasználó, mint Érintett részére szá mla kibocsátása (kivéve, ha a
Felhasználó szá mlázási cí me má s, mi nt a székhel ye/lakóhel ye)
3. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése (kivéve, ha a
Felhasználó szá mlázási cí me má s, mi nt a székhel ye/lakóhel ye)
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése (kivéve, ha a
Felhasználó szá mlázási cí me má s, mi nt a székhel ye/lakóhel ye)
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogal mi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvén y 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mel y szerint az adóalan y köteles szá mla
kibocsátására, me l yne k kötelező tartal mi ele me a szolgáltatást igén ybevevő
6
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cí me (kivéve, ha a Felhasználó szá mlázási cí me más, mi nt a
székhel ye/lakóhel ye)
3. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, me l y szerint a
szá mlát legalább 8 évig meg kell őrizni (kivéve, ha a Felhasználó szá mlázási
cí me má s, mi nt a székhel ye/lakóhel ye)
4. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: szá mlát legalább 8
évig meg kell őrizni
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig, azzal, hog y, ha a Felhasználó szá mlázási cí me megeg ye zik a
székhel yével/lakóhel yé vel úg y a szá mlát a szá mvitelről szóló 2000. évi C. törvén y
169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig me g
kell őrizni.
4) Ingatlaniroda neve
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig
5) Felhasználó, mi nt Érintett kapcsolattartójának neve
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
3. Felhasználó, mi nt Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás n yújtása,
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
7
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b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1)
bekezdése
3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig.
6) Felhasználó kapcsolattartójának e-ma il cí me
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett azonosítása
2. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
3. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
4. Felhasználó, mi nt Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás n yújtása
5. Felhasználó, mi nt Érintett részére hírlevél küldése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1)
bekezdése
3. Webrakéta
Kft-re,
mint
Adatkezelőre
vonatkozó
a
gazdasági
reklá mtevéken ys ég alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvén y 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mel y szerint a reklá m
küldésére vonatkozóan hozzájáruló n yilatkozatot tevő sze mél ye k sze mél yes
adatairól n yilvántartást kell vezetni
4. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig.
7) Felhasználó kapcsolattartójának telefonszá ma
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel való kapcsolattartás
2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötése
8
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-

szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése

b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig.
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
a me nn yiben a Felhasználó kapcsolattartójaként megjelölt sze mél y ne m azonos a
Felhasználóval, mi nt eg yéni vállalkozóval, vag y a Felhasználó, mi nt cég képviseletére
jogosult sze méll yel, úg y a Felhasználó köteles me gszerezni a Felhasználó
kapcsolattartójaként eljáró sze mél y hozzájáruló n yilatkozatát a nevének, e-ma il cí mének
és telefonszá mának, mi nt sze mél ye s adatainak a kezelésére, a menn yiben eg yé b
jogalappal ne m rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt sze mél y sze mél yes adatai
kezelésére. Ebben az esetben a Felhasználó mi nősül adatkezelőnek, a Webrakéta Kft.
ezen sze mél yes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak mi nősül.
8) Jelszó
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett azonosítása
2. Felhasználóval, mint Érintettel a szerződés me gkötésének
biztonsága
3. Felhasználó, mint Érintett részére az általa megrendelt
n yújtásának, a Felhasználói fióknak az adatvédel mi biztonsága
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése

adatvédel mi
szolgáltatás

b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
2. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1)
bekezdése
3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig
8. A Webrakéta Kft., mint Adat kezelő a Felhasználó, mi nt Érintett alábbi s ze mélyes
9
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A) A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a próbaidőszak lejártát követően megrendelést leadó
Felhasználó, mint Érintett alábbi sze mél yes adatait kezeli a III.7. pontban me ghatározott
sze mél ye s adatokon kívül.
9) Felhasználó, mi nt Érintett szá mlázási cí me, a me nn yiben eltér a székhel yétől/lakóhel yétől
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett részére szá mla kibocsátása
2. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
2. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogal mi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvén y 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mel y szerint az adóalan y köteles szá mla
kibocsátására, me l yne k kötelező tartal mi ele me a szolgáltatást igén ybevevő
cí me
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, me l y szerint a
szá mlát legalább 8 évig meg kell őrizni
3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: szá mlát legalább 8
évig meg kell őrizni
c) adatkezelés időtartal ma: a szá mlát a szá mvitelről szóló 2000. évi C. törvén y 169.§. (1)
bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell
őrizni.
10) Felhasználó, mi nt Érintett adószá ma/adóazonosító jele
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett részére szá mla kibocsátása
2. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
2. Felhasználó, mi nt Érintett részére kibocsátott szá mla me gőrzése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
10

www.ingatlanszoftver.hu
„Az ingatlanszoftver akkor is dolgozik, amikor Te alszol!”
1. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogal mi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvén y 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. d) pontja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mel y szerint az adóalan y köteles szá mla
kibocsátására, me l yne k kötelező tartal mi ele me a szolgáltatást igén ybevevő
adószá ma
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, me l y szerint a
szá mlát legalább 8 évig meg kell őrizni
3. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
2. Webrakéta Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a szá mvitelről szóló 2000. évi
C. törvén y 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: szá mlát legalább 8
évig meg kell őrizni
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig, azzal, hog y a szá mlát a szá mvitelről szóló 2000. évi C. törvén y 169.§.
(1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig me g kell
őrizni.
11) Domain név
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mint Érintett részére az általa me grendelt szolgáltatás n yújtása
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén ye k érvén yesítése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználóval, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1)
bekezdése
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig
B) A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a hírlevélre feliratkozott regisztrált Felhasználó, mint
Érintett alábbi sze mél ye s adatát kezeli a III.7. pontban megjelölt név és e-ma il cí m me llett
releváns hírlevél küldése céljából.
12) Ingatlaniroda székhel ye
a) adatkezelés célja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Felhasználó, mi nt Érintett részére
releváns, őt érintő hírlevél küldése
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szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő esetleges igén yek érvén ye sítése
b) adatkezelés jogalapja:
- szerződéses jogviszon y fennállása alatt:
1. Webrakéta
Kft-re,
mint
Adatkezelőre
vonatkozó
a
gazdasági
reklá mtevéken ys ég alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvén y 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mel y szerint a reklá m
küldésére vonatkozóan hozzájáruló n yilatkozatot tevő sze mél ye k sze mél yes
adatairól n yilvántartást kell vezetni
2. Felhasználó, mint Érintett hozzájárulása, a menn yi ben a Felhasználó, mi nt
Érintett a Hozzájáruló n yilatkozatot aláírta és azt a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő részére me gküldte
- szerződéses jogviszon y me gszűnését követően:
1. szerződésből eredő jogok g ya korlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.
6:22.§-a alapján, mel y szerint a követelések 5 év alatt évülnek el
-

c) adatkezelés időtartal ma: szerződéses jogviszon y megszűnését követő 5 éves elévülési
idő elteltéig
9. A Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y a
III.6., a III.7. és a III. 8. pontban meghatározott sze mél ye s adatait kizárólag elektronikus
úton kezeli, papír alapon ne m.
IV.
….a Felhasználók, m int Érintettek jogairól:
1. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével biztosítja,
hog y az Érintett részére a sze mél yes adatok kezelésére vonatkozó vala me nn yi infor máció,
vala mint az Érintett jogaira vonatkozó mi nden eg ye s tájékoztatás tömör, átlátható, érthető
és könn yen hozzáférhető for mában, világosan és közérthetően me gfogal mazva rendelkezésre
álljon.
2. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hog y az alábbiakban
kifejtettek szerint, indokolatlan késedele m nélkül tájékoztatja az Érintettet a kérel me
n yo mán hozott intézkedésekről.
3. A me nn yiben a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő ne m tesz intézkedéseket az Érintett kérel me
n yo mán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedele m nélkül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés el maradásának okairól, vala mint arról, hog y az Érintett panaszt n yújthat be
vala mel y felüg yeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő az infor mációkat, vala mint a tájékoztatást és intézkedést
díj mentesen biztosítja. Azonban, ha a Felhasználó, mi nt Érintett kérel me eg yértel műen
me galapozatlan vag y – különösen is métlődő jellege miatt – túlzó, a Webrakéta Kft., mint
Adatkezelő, fig yele mmel a kért infor máció vag y tájékoztatás n yújtásával vag y a kért
intézkedés me ghozatalával járó adminisztratív költségekre:
-

észszerű összegű, de legfeljebb eg y havi díjnak megfelelő összegű díjat szá míthat fel (a
Megrendelő Felhasználó vonatkozásában), vag y
me gtagadhatja a kérele m alapján történő intézkedést.

5. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y
a menn yi ben me galapozott kétségei vannak
12 a kérel met ben yújtó ter mészetes sze mél y
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kilétével kapcsolatban, további, a Felhasználó, mi nt
me gerősítéséhez szükséges infor mációk n yújtását kérheti.

Érintett

sze mél ya zonosságának

6. A Felhasználót, mi nt Érintettet az alábbi jogok illetik me g:
1) Érintett kérel me zheti a sze mélyes adataihoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
Infor mációk, me l yre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:
Az Érintett jogosult arra, hog y a Webrakéta Kft.-től, mint Adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hog y sze mél ye s adatainak kezelése fol ya matban van-e, és ha
il ye n adatkezelés fol ya matban van, jogosult arra, hog y a sze mél yes adatokhoz és a
következő infor má ciókhoz hozzáférést kapjon:
- adatkezelés céljai
- érintett sze mélyes adatok kategóriái
- azon címzette k vag y cí mzettek kategóriái, akikkel, illetve a mel ye kkel a sze mél yes
adatokat közölték vag y közölni fogják
- adott esetben a sze mél yes adatok tárolásának tervezett időtartama , vag y ha ez ne m
lehetséges, ezen időtarta m meghatározásának sze mpontjai
- az érintett azon joga , hog y kérel mezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó sze mél yes
adatok hel ye sbítését, törlését vag y kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az il yen
sze mél ye s adatok kezelése ellen
- felüg yeleti hatósághoz cí mzett panas z ben yújtásának joga
- ha az adatokat ne m az érintettől g yűjtötték, a forrásukra vonatkozó mi nden elérhető
infor máció
- automatizált döntéshozatal ténye , ideértve a profilalkotást is, vala mint legalább
ezekben az esetekben az alkal mazott logikára és arra vonatkozó érthető infor má ciók,
hog y az il yen adatkezelés mil ye n jelentőséggel bír, és az érintettre nézve mi l yen
várható következ mé n yekkel jár.
Kérele m elbírálásának fol ya mata:
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő fentiekben meghatározott kötelezettségének jelen
Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hog y a Webrakéta Kft., mi nt
Adatkezelő az Érintett kérel mére az adatkezelés tárg yát képező sze mél ye s adatokról
má solatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a kérele m me gérkezésétől szá mított
5 m unkanapon belül.
2) Érintett maga jogosult a sze mélyes adatait helyesbíteni:
Sze mél yes adatok hel ye sbítésére jogosultak:
Érintett jogosult arra, hog y a rá vonatkozó pontatlan sze mél ye s adatokat ma ga hel ye sbítse.
Cí mzettek tájékoztatása a sze mél ye s adatok hel yesbítéséről:
A me nn yiben az Érintett az általa eszközölt adathel yesbítésről tájékoztatta az Adatkezelőt,
a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a tájékoztatás megérkezésétől szá mított 5 m unkanapon
belül minden ol yan cí mzettet tájékoztat vala menn yi hel yesbítésről, akivel, illetve a mell yel
a sze mél yes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizon yul, vag y arán yt alanul nag y
erőfeszítést igén yel.
Érintett tájékoztatása a cí mzettekről:
13 nt Adatkezelő tájékoztatja e cí mzettekről:
Az Érintettet, kérésére a Webrakéta Kft., mi
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-

a menn yi ben az Érintett e kérel mét az adathel yesbítésről szóló értesítéssel eg yütt vag y a
cí mzettek tájékoztatását megelőzően terjeszti elő, úg y a cí mzettek tájékoztatásával
m egegyező napon;
a menn yi ben az Érintett e kérel mét a cí mzettek tájékoztatását követően terjeszti elő, úg y
a kérelem megérkezését követő m unkanapon .

3) Érintett kérel me zheti a sze mélyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):
Érintett jogosult arra, hog y kérésére a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő törölje a rá
vonatkozó sze mél ye s adatokat, indokolatlan késedele m nélkül.
Adatkezelő adattörlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y a Webrakéta Kft.,
mi nt Adatkezelő akkor köteles arra, hog y az Érintettre vonatkozó sze mél yes adatokat
indokolatlan késedele m nélkül törölje, ha az alábbi indokok vala mel yi ke fennáll:
(vag yl agos feltételek )
-

sze mél ye s adatokra már nincs s zükség abból a célból, a mel yből azokat g yűjtötték vag y
má s módon kezelték
az Érintett visszavonja az adatke zelés alapját ké pező hozzájárulását , és az
adatkezelésnek nincs má s jogalapja
az Érintett tiltakozi k az adatke zelése ellen , és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
sze mél ye s adatokat jogellenesen kezelték
sze mél ye s adatokat a Webrakéta Kft.-re, mint Adatkezelőre alkal ma zandó uniós vag y
tagálla mi jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y ne m alkal mazandó a
törlésre vonatkozó fenti rendelkezés, a me nn yiben az adatkezelés: ( vag ylagos feltételek )
-

a sze mél yes adatok kezelését előíró, a Webrakéta Kft.-re, mi nt Adatkezelőre
alkal mazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötele zettség teljesítése céljából
szükséges
statisztikai
célból
szükséges ,
a me nn yiben
az
„elfeledtetéshez
való
jog”
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vag y komol ya n veszél yeztetné ezt az
adatkezelést;
jogi igénye k előterjesztéséhez, érvén yesítéséhez, illetve védel mé hez szükséges.

Kérele m elbírálásának fol ya mata:
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y az Érintett sze mél yes
adatai törlésre vonatkozó kérel mét a kérele m me gérkezésétől szá mított 5 m unkanapon
belül m egvizsgálja , annak me galapozottságáról a fenti rendelkezések fig yele mbevételével
határoz.
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés m eghozatal követő
m unkanapon tájékoztatja .
Kérele m megalapozottsága esetén az eljárás me nete:
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A me nn yiben a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó kérel mét
me galapozottnak tartja, úg y a sze mél ye s adatokat az Érintett tájékoztatásával m egegyező
napon törli , továbbá az Érintett erre vonatkozó kérel me hián yában a döntéséről való
értesítésben felhívja az Érintettet, hog y legkésőbb az értesítés megérkezésétől szá mított 3
m unkanapon belül nyilatkozzon , kéri e, hog y az Adatkezelő tájékoztassa azokról a
cí mzettekről, akivel, illetve a mell yel a sze mél ye s adatok törlését az Adatkezelő közölte.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő ug yanis, a menn yiben ez ne m bizon yul lehetetlennek,
vag y ne m igén yel arán yt alanul nag y erőfeszítést a törléssel egyidejűleg mi nden ol yan
cí mzettet tájékoztat, akivel, illetve a mell yel a sze mél yes adatot közölték.
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a cí mzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon
Érintettet, aki erre vonatkozó kérel mét a fentiek szerint előterjesztette.
- a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét az adatok törlésére
vonatkozó kérel mével, vag y legkésőbb az Adatkezelő döntését me gelőzően terjesztette
elő: az adatok törlésével illetve a cí mzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja
a cím zettekről;
- a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét csupán az Adatkezelő
erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő
m unkanapon tájékoztatja a cím zettekről .
Kérele m megalapozatlansága esetén az eljárás me nete:
A me nn yiben a Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő Érintett kérel mét megalapozatlannak tartja,
úg y a kérel met elutasítja, mel y döntéssel sze mben az Érintett panaszt n yújthat be vala mel y
felüg yeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4) Érintett kérel me zheti a sze mélyes adatai kezeléséne k korlátozását:
Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:
Az Érintett jogosult arra, hog y kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak vala mel yi ke teljesül: (vag ylagos feltételek)
- Érintett vitatja a sze mélyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az
időtarta mra vonatkozik, a mel y lehetővé teszi, hog y az Adatkezelő ellenőrizze a
sze mél ye s adatok pontosságát;
- Webrakéta Kft-ne k, mi nt Adat kezelőne k már nincs szüksége a sze mélyes
adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igén yek
előterjesztéséhez, érvén yesítéséhez vag y védel méhez;
- Érintett tiltakozott az adatke zelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az
időtarta mra vonatkozik, a míg me gállapításra ne m kerül, hog y az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival sze mben.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő, a menn yi ben ez ne m bizon yul lehetetlennek, vag y ne m
igén yel arán ytalanul nag y erőfeszítést a sze mél ye s adatok korlátozásával egyidejűleg
m inden olyan cím zettet tájékoztat , akivel, illetve a mell yel a sze mél yes adatot közölték.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérel me hián yában a
sze mél ye s adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érintettet, hog y legkésőbb a
felhívás me gérkezésétől szá mított 3 m unkanapon belül nyilatkozzon , kéri e, hog y az
Adatkezelő tájékoztassa azokról a cí mzettekről, akivel, illetve a mell yel a sze mél yes adatok
korlátozását az Adatkezelő közölte.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő a cí mzettekről tájékoztatja azon Érintettet, aki erre
vonatkozó kérel mét előterjesztette.
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-

-

a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét az adatok
korlátozására vonatkozó kérel mével eg yi dejűleg terjesztette elő: az adatok
korlátozásával, illetve a cí mzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a
cím zettekről ;
a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét csupán az Adatkezelő
erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő
m unkanapon tájékoztatja a cím zettekről.

Kivételek, tehát a korlátozás alá eső sze mél ye s adatok kezelésére az alábbi esetekben
jogosult az Adatkezelő:
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y azon sze mél yes
adatokat, mel ye k vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a tárolás kivételével)
csak az alábbi esetekben lehet kezelni: ( vag ylagos feltételek )
- ha ahhoz az Érintett hozzájárult,
- ha az jogi igén yek előterjesztéséhez, érvén yesítéséhez vag y védel méhez szükséges,
- ha az más ter mészetes vag y jogi sze mél y jogainak védel me érdekében szükséges,
- ha az az Unió, illetve vala mel y tagálla m fontos közérdekéből szükséges.
5) Érintett tiltakozhat a sze mélyes adatai kezelése ellen:
Érintett az alábbi esetben tiltakozhat a sze mél ye s adatai kezelése ellen:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett fig yele mét arra, hog y
az Érintett a saját hel yzetével kapcsolatos okokból abban az esetben jogosult tiltakozni
sze mél ye s adatainak kezelése ellen, a me nn yiben az adatkezelés a Webrakéta Kft., mi nt
Adatkezelő, vag y eg y har madik fél jogos érdekeinek érvén yesítéséhez szükséges.
Az Érintett tiltakozása esetén a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő at Érintett sze mél yes
adatait ne m kezelheti tovább.
Érintett tiltakozása esetén a sze mél yes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult a
Webrakéta Kft., mint Adatkezelő:
Az Érintett tiltakozása ellenére a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő abban az esetben
kezelheti az Érintett sze mél ye s adatait, ha a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő bizon yí tja,
hog y az adatkezelést ol yan kén yszerítő erejű jogos okok indokolják, a mel ye k ( vag yl agos
feltételek )
-

elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival sze mben, vag y
jogi igén ye k előterjesztéséhez, érvén ye sítéséhez vag y védel méhez kapcsolódnak.

Kérele m elbírálásának fol ya mata:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y az Érintett
tiltakozását a kérele m me gérkezésétől szá mított 5 m unkanapon belül m egvizsgálja , annak
me galapozottságáról a fenti rendelkezések fig yele mbevételével határoz.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő
m unkanapon tájékoztatja .
Kérele m megalapozottsága esetén az eljárás me nete:
A me nn yiben a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő az Érintett tiltakozását me galapozottnak
tartja, úg y a sze mél ye s adatokat az Érintett
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továbbá az Érintett erre vonatkozó kérel me hián yá ban a döntéséről való értesítésben
felhívja az Érintettet, hog y legkésőbb az értesítés megérkezésétől szá mított 3 m unkanapon
belül nyilatkozzon , kéri e, hog y az Adatkezelő tájékoztassa azokról a cí mzettekről, akivel,
illetve a mell yel a sze mél yes adatok törlését az Adatkezelő közölte.
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő ug ya nis, a menn yiben ez ne m bizon yul lehetetlennek,
vag y ne m igén yel arán ytalanul nag y erőfeszítést a törléssel egyidejűleg m inden olyan
cím zettet tájékoztat , akivel, illetve a mell yel a sze mél ye s adatot közölték.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő a cí mzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon
Érintettet, aki erre vonatkozó kérel mét a fentiek szerint előterjesztette:
-

-

a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét a tiltakozásával
eg yidejűleg, vag y legkésőbb az Adatkezelő döntését me gelőzően terjesztette elő: az
adatok törlésévél illetve a cí mzettek értesítésével m egegyező napon tájékoztatja a
cím zettekről ;
a menn yi ben az Érintett a cí mz ettekről való tájékoztatási kérel mét csupán az Adatkezelő
erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő
m unkanapon tájékoztatja a cím zettekről.

Kérele m megalapozatlansága esetén az eljárás me nete:
A me nn yiben a Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő az Érintett kérel mét me galapozatlannak
tartja, úg y a kérel met elutasítja, me l y döntéssel sze mben az Érintett panaszt n yújthat be
vala mel y felüg yeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
6) Érintettet me gilleti az adathordozhatósághoz való jog:
Érintettet az adathordozhatósághoz való jog az alábbi esetben illeti meg:
Az Érintett jogosult arra, hog y a rá vonatkozó, általa a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott sze mél ye s adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható for mátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hog y ezeket az adatokat eg y
má sik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (eg yüttes feltétel)
- az adatkezelés hozzájáruláson, vag y szerződésen alapul; és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az Érintett jogosult arra, hog y – ha ez technikailag me gvalósítható – kérje a Webrakéta
Kft.-től, mint Adatkezelőtől, hog y az általa kezelt sze mél yes adatokot közvetlenül más
Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez ne m jelenti annak kötelezettséget a Webrakéta Kft.re, mi nt Adatkezelőre és má s adatkezelőre nézve, hog y műszakilag kompatibilis adatkezelő
rendszereket vezessenek be vag y tartsanak fenn.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hog y a menn yi ben a
sze mél ye s adatok továbbítására azért ne m kerül sor, mert a két rendszer között ne m
lehetséges a kommunikáció, úg y a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja ennek
tén yéről, és ennek okairól az Érintettet.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y ne m terheli felelősség
azért, hog y
- a cí mzett adatkezelő fogadja e és kezeli e, az általa a részére továbbított adatokat,
- a
cí mzett
adatkezelő
adatkezelése
me gfelel-e
a
vonatkozó
jogszabál yok
rendelkezéseinek.
Kivételek az adathordozhatóság alól:
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A Webrakéta
Kft.,
mi nt Adatkezelő
tájékoztatja
az
adathordozhatósághoz való jog:
- ne m sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és
- ne m érintheti hátrán yosan má sok jogait és szabadságait.

Érintetteket,

hog y

az

Kérele m elbírásának fol ya mata:
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y az Érintett kérel mét a
kérele m
megérkezésétől
szá mított
5
m unkanapon
belül
megvizsgálja ,
annak
me galapozottságáról a fenti rendelkezések fig yele mbevételével határoz.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő
m unkanapon tájékoztatja.
Kérele m megalapozottsága esetén az eljárás me nete:
A me nn yiben a Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő az Érintett kérel mét me galapozottnak tartja,
úg y a döntés me ghozatalától szá mított 10 m unkanapon belül eleget tesz azÉrintett
kérelm ének.
Kérele m megalapozatlansága esetén az eljárás me nete:
A me nn yiben a Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő az Érintett kérel mét me galapozatlannak
tartja, úg y a kérel met elutasítja, me l y döntéssel sze mben az Érintett panaszt n yújthat be
vala mel y felüg yeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
7) Érintettet me gilleti a sze mélyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog:
Érintett jogosult arra, hog y hozzájárulását bár mikor visszavonja.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y a hozzájárulás
visszavonása ne m érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y a hozzájárulás
visszavonása esetén az Adatkezelőt csak abban az esetben terheli a sze mél ye s adatok
törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a sze mél ye s adatokat má s jogalapon ne m kezelheti.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y jelenleg ne m végez
ol yan adatkezelést, mel ynek kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása jelen
Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában foglaltak értel mében.
8) Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, ki zárólag automati zált
adatke zelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya , a mel y rá nézve
joghatással járna vag y őt hasonlóképpen jelentős mé rtékben érintené.
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y jelenleg ne m hoz
ol yan kizárólag auto matizált adatkezelésen alapuló döntést, a mel y az Érintettre nézve
joghatással járna, vag y őt hasonlóképpen jelentős mé rtékben érintené.
Azonban a me nn yiben a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a jövőben il ye n, kizárólag
automatizált adatkezelésen alapuló döntést kíván hozni úg y arról előzetesen tájékoztatja az
Érintetteket azzal, hog y az alábbiakban kifejtetteket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
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A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y ne m illeti me g az
ebben a pontban meghatározott jog az Érintett abban az esetben, ha a döntés ( vag ylagos
feltételek )
1. az Érintett és a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő közötti szerződés megkötése vag y
teljesítése érdekében szükséges;
2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
3. me ghozatalát a Webrakéta Kft.-re, mi nt Adatkezelőre alkal mazandó ol ya n uniós vag y
tagálla mi jog teszi lehetővé, a mel y az Érintett jogainak és szabadságainak, vala mint
jogos érdekeinek védel mét szolgáló me gfelelő intézkedéseket is megállapít.
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hog y az 1. és 2. esetben
me gteszi a me gfelelő intézkedéseket az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védel me érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hog y a
Webrakéta Kft., mint Adatkezelő részéről e mberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel sze mben kifogást n yújtson be.
9) Érintett panaszt nyújthat
jogorvoslattal élhet:

be

a

felügyeleti

hatósághoz,

valamint

bírósági

A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hog y a me nn yiben az
Érintett me gítélése szerint a sze mél ye s adatai kezelése során megsértették a jogait, úg y
jogosult arra,
a. panas zt tegyen a felügyeleti hatóságnál:
Név: Ne mzeti Adatvédel mi és Infor mációszabadság Hatóság
Postací m: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cí m: 1125 Budapest Szilág yi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ug yfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
b. bírósági jogorvoslattal éljen:
Az Érintett jogainak megsértése esetén a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A per a Törvén ys zék hatáskörébe tartozik.
V.
….a Felhasználók, mint Érintettek szem élyes adatait megism erők köréről:
1. A Felhasználók, mint Érintettek adatait a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő alkalmazottai
is merhetik meg. Amenn yiben a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő vala mel y alkal mazottja a
Felhasználónak, mi nt Érintettnek a foglalkoztatására irán yuló jogviszon ynál fogva kárt
okoz, a Felhasználóval, mi nt Érintettel sze mben a Webrakéta Kft., mint munkáltató felelős
a Ptk. 6:540.§. (1) bekezdése értel mében.
2. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y
az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igén ybe.
1) FÉNY-ADÓ Szá mviteli és Kereskedel mi Korlátolt Felelősségű Társaság
-

Cég adatai:
 Rövidített név: FÉNY-ADÓ Kft.
 Cégjeg yzékszá m: 12-09-004267 19
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 Székhel y: 2651 Rétság, Te mplom u. 17.
 Adószá m: 13156431-2-12
 Képviseli: Szabó Beatrix üg yvezető
- Kezelt sze mél yes adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó székhel ye/lakóhel ye
kivéve, ha szá mlázási cí me ettől eltérő, mert akkor szá mlázási cí me, Felhasználó
adószá ma/adóazonosító jele
-

Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által n yújtott kön yvelési szolgáltatás Adatkezelő
általi igén ybevétele.
Érintettek kategóriái: Felhasználók.

2) KBOSS.hu Kereskedel mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság






- Cég adatai:
Rövidített név: KBOSS.hu Kft.
Cégjeg yzékszá m: 01-09-303201
Székhel y: 1031 Budapest, Záhon y u. 7.
Adószá m: 134211739-2-41
Képviseli: St ygár-Joó János üg yvezető
- Kezelt sze mél yes adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó székhel ye/lakóhel ye
kivéve, ha szá mlázási cí me ettől eltérő, mert akkor szá mlázási cí me, Felhasználó
adószá ma/adóazonosító jele
- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által n yújtott szá mlázási szolgáltatás Adatkezelő
általi igén ybevétele.
- Érintettek kategóriái: Felhasználók.

3) ViaCom Infor matikai Kereskedel mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság






- Cég adatai:
Rövidített név: ViaCom Infor matikai Kft.
Cégjeg yzékszá m: 13-09-109794
Székhel y: 2225 Üllő, G yár u. 8.
Adószá m: 13810359-2-13
Képviseli: Váradi László üg yvezető, vala mint Hidasi József üg yvezető
- Kezelt sze mél yes adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó telefonszá ma,
Felhasználó törvén yes képviselőjének neve, Felhasználó székhel ye/lakóhel ye,
Ingatlaniroda
neve,
Felhasználó
kapcsolattartójának
neve,
Felhasználó
kapcsolattartójának e-mail cí me, Felhasználó kapcsolattartójának telefonszá ma,
Jelszó, Felhasználó szá mlázási cí me (ha eltér a székhel yétől/lakóhel yétől),
Felhasználó adószá ma/adóazonosító jele, Do main név, Ingatlaniroda székhel ye
- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által n yújtott tárhel ys zolgáltatás Adatkezelő
általi igén ybevétele a www.ingatlanszoftver.hu weboldal elérhetővé tétele és
me gfelelő működése céljából
- Érintettek kategóriái: Felhasználók.

a. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket,
hog y a menn yi ben a fentiekben meghatározott Adatfeldolgozók sze mél yé ben változás
következett be, vag y a menn yi ben az Adatkezelő további Adatfeldolgozókat vesz
igén ybe, úg y arról jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával az Adatfeldolgozói
Szerződés me gkötésével azonos napon tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket.
b. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket,
hog y az Adatfeldolgozók a Felhasználók, mint Érintettek sze mél ye s adatait kizárólag a
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Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik, kivéve akkor, ha
az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkal mazandó jog írja elő.
c. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket,
hog y az Adatfeldolgozók kizárólag a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő előzetes írásban
tett felhatal ma zása alapján vehetnek igén ybe további adatfeldolgozót.

VI.
….a Webrakéta Kft., m int Adatkezelő adatfeldolgozói tevékenységéről:
1. A Webrakéta Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a regisztrált
Felhasználók
weboldalain
található
adatok
tekintetében
Adatkezelőnek
a
www.ingatlanszoftver.hu Felhasználói mi nősülnek, ezen adatok vonatkozásában a
Webrakéta Kft. Adatfeldolgozónak tekinthető. Ennek értel mében a kezelt sze mél yes adatok
köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtarta máról, a cí mz ettek
köréről kizárólag az adott sze mél ye s adat Adatkezelője tud tájékoztatást adni, és mi nden
eg yéb, a sze mél ye s adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettség őt terheli.
2. A Webrakéta Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y fenntartja magának
a jogot, hog y a www.ingatlanszoftver.hu weboldalon lehetőséget biztosítson má s
ter mészetes vag y jogi sze mél ye knek különböző szolgáltatások n yújtására, mel y esetben
Adatkezelőnek ezen ter mészetes vag y jogi sze mél ye k mi nősülnek, ezen adatok
vonatkozásában a Webrakéta Kft. Adatfeldolgozónak tekinthető. Ennek értel mében a kezelt
sze mél ye s adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés
időtarta máról, a cí mz ettek köréről kizárólag az adott sze mél yes adat Adatkezelője tud
tájékoztatást adni, és minden eg yé b, a sze mél yes adatok kezelésével kapcsolatos
kötelezettség őt terheli. Erről a Webrakéta Kft. a www.ingatlanszoftver.hu weboldalon
külön tájékoztatást n yújt a Felhasználóknak, mi nt Érintetteknek.
VII.
…. az alábbi egyéb rendelkezésekről:
1. Adat ke zelési Tájé koztató módosítása :
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő fenntartja ma gának a jogot jelen Adatkezelési
Tájékoztató módosítására, azzal, hog y kötelezettséget vállal arra, hog y erről a
Felhasználókat, mint Érintetteket a módosítást me gelőzően 30 nappal tájékoztatja, kivéve,
ha a módosítás jogszabál yi rendelkezésen vag y bírósági/hatósági határozaton alapul. Abban
az esetben, ha a módosítás jogszabál yi rendelkezésen vag y bírósági/hatósági határozaton
alapul a Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hog y a módosításról
késedele m nélkül, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt
Érintetteket.
2. Eredeti céltól eltérő célból történő adat kezelés:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y
ha az Adatkezelő a Felhasználó sze mél ye s adatait a g yűjtésük eredeti céljától eltérő célból
kívánja kezelni, a további adatkezelést me gelőzően a Felhasználót erről az eltérő célról és
mi nden eg yéb szükséges tudnivalóról tájékoztatja azzal, hog y a menn yi ben az adatkezelő
ne m tud tájékoztatást n yújtani az érintett részére a sze mél yes adatok eredetéről, mivel azok
különböző forrásokból szár maznak, általános
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3. Naplózási tevékenység:
a. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
az Adatkezelő a jogsértő cselekmén ye k elkövetőinek felderítése, a további jogsértő
cselekmé n yek megelőzése, vala mi nt statisztikai és hibakeresési célból, továbbá a
szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében fol ya matosan naplózza a
következő adatokat:
1) IP cí m:
-

-

Naplózási tevéken ység célja: jogsértő cselekmén ye k elkövetőeinek felderítése, a
további jogsértő cselekmén ye k megelőzése, a Webrakéta Kft., mint Adatkezelő és
adott esetben a többi Felhasználó, mint Érintett érdekeinek védel me, a szolgáltatás
megfelelő színvonalának biztosítása.
Naplózási tevéken ység jogalapja: Webrakéta Kft, mi nt Adatkezelő jogos érdeke,
vala mint Webrakéta Kft.-vel, mi nt Adatkezelővel jogviszon yban álló Felhasználók
jogos érdeke.

2) Weboldalra történő belépés idejét, vala mi nt a Weboldalon eltöltött időtarta mot:
-

Naplózási tevéken ység célja: rendszer leterheltség mi atti statisztikák elkészítése,
és ezzel a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő n yújtása.
Naplózási tevéken ység jogalapja: Felhasználóval, mint Érintettel létrejött
szerződés mi nél ma gasabb színvonalon és mi nőségben történő teljesítése: Ptk.
6:123.§. (1) bekezdése.

3) Ingataniroda által kezelt ingatlanok szá ma:
-

Naplózási tevéken ység célja: tárhel yfoglalás, rendszer leterheltség is merete és
ezzel a szolgáltatás me gfelelő színvonalon történő n yújtása.
Naplózási tevéken ység jogalapja: Felhasználóval, mint Érintettel létrejött
szerződés mi nél ma gasabb színvonalon és mi nőségben történő teljesítése: Ptk.
6:123.§. (1) bekezdése.

b. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
a naplózási adatokat a szerződéses jogviszon y megszűntését követően 5 éves elévülési
időn belül tárolja, ma jd azt követően törli.
4. E-mail üzenetek ke zelése:
a. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő a Kommunikációs felületen, vala mint e-ma il útján
tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket:
- az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató, a Cookie tájékoztató, vala mint a Hírlevél
tájékoztató módosításáról
- rendszerhibákról, üze mz avarról, hibaelhárításról;
- rendszer használatával kapcsolatos műs zaki infor mációkról.
b. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
az új szolgáltatásokról, az akciókról, a kedvez mén ye kről Hírlevélben tájékoztatja azon
Felhasználókat, akik a Hírlevélre feliratkoztak. A Hírlevélre feliratkozás részletes
szabál yai a Hírlevél tájékoztatóban találhatók.
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c. A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
a Felhasználóval, mi nt Érintettel fol ytatott e-ma il üzeneteket a szerződéses jogviszon y
megszűnését követő 5 éves elévülési ideig tárolja, ma jd azt követően törli.
5. Adatvédel mi tisztviselő:
A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y
az Adatkezelő ne m jelöl ki adatvédel mi tisztviselőt fig ye le mmel arra, hog y:
-

az Adatkezelő ne m közhatal mi szerv, illetve ne m eg yé b közfeladatot ellátó szerv,
az Adatkezelő fő tevéken ységei
ne m foglalnak ol ya n adatkezelési műveleteket
ma gukban, a mel ye k jellegüknél, hatókörüknél és/vag y céljaiknál fogva az Érintettek
rendszeres és sziszte matikus, nag ymértékű megfig yelését teszik szükségessé,
az Adatkezelő fő tevéken ységei ne m foglalják ma gukban a sze mél ye s adatok különleges
kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekmén ye kre vonatkozó adatok nag y szá mban történő kezelését.

Budapest, 2018. május 25.
Webrakéta Kft.
képviseli: Kiss Ernő üg yvezető
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉRINTETT HO ZZÁJÁRULÓ NYILATKO ZAT
SZEM ÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE CÉLJÁBÓL:
Alulírott ………………………………………… Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a
Felhasználókra

vonatkozó

Adatkezelési

Tájékoztatóban

kifejtettek

szerint

megfelelő

tájé koztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi sze mélyes adatai m
kezeléséhez, tudomá sul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontjában foglaltakat:
(aláhúzandó, hog y me l y adat kezeléséhez járul hozzá )
1. Felhasználó neve,
2. Felhasználó telefonszá ma.
Kelt:
………………………………….
Felhasználó
REGISZTRÁCIÓ CÉLJÁBÓL:
Alulírott ………………………………………… Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a
Felhasználókra

vonatkozó

Adatkezelési

Tájékoztatóban

kifejtettek

szerint

megfelelő

tájé koztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi sze mélyes adatai m
kezeléséhez, tudomá sul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.2. pontjában foglaltakat:
(aláhúzandó, hog y me l y adat kezeléséhez járul hozzá )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felhasználó neve,
Felhasználó törvén ye s képviselőjének neve,
Felhasználó székhel ye/lakóhel ye,
Ingatlaniroda neve,
Felhasználó kapcsolattartójának neve,
Felhasználó kapcsolattartójának e-mail cí me,
Felhasználó kapcsolattartójának telefonszá ma,
Jelszó.
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Kelt:

………………………………….
Felhasználó

MEGRENDELÉS CÉLJÁBÓL:

Alulírott ………………………………………… Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a
Felhasználókra

vonatkozó

Adatkezelési

Tájékoztatóban

kifejtettek

szerint

megfelelő

tájé koztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi sze mélyes adatai m
kezeléséhez, tudomá sul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.3. pontjában foglaltakat:
(aláhúzandó, hog y me l y adat kezeléséhez járul hozzá )

1. Felhasználó neve,
2. Felhasználó székhel ye/lakóhel ye illetve, ha az ne m azonos a szá mlázási cí mével, akkor
a szá mlázási cí me
3. Felhasználó adószá ma/adóazonosító jele,
4. Do main név.
Kelt:
………………………………….
Felhasználó
HÍRLEVÉL KÜLDÉS CÉLJÁBÓL:
Alulírott ………………………………………… Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a
Felhasználókra

vonatkozó

Adatkezelési

Tájékoztatóban

kifejtettek

szerint

megfelelő

tájé koztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi sze mélyes adatai m
kezeléséhez, tudomá sul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.4. pontjában foglaltakat:
(aláhúzandó, hog y me l y adat kezeléséhez járul hozzá )
1. Felhasználó neve
2. Felhasználó e-mail cí me
3. Ingatlaniroda székhel ye

Kelt:
………………………………….
Felhasználó
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