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AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT.
ÁLTALÁNOS ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: EQUILOR Zrt.; székhely: 1037 Budapest,
Montevideo utca 2/C.; cégjegyzékszám: 01-10-041431; a továbbiakban: EQUILOR, vagy adatkezelő) adatkezelőként az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezései alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
jogalkalmazási gyakorlatának figyelembevételével személyes adataik kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatja az érintett
személyeket (a továbbiakban együttesen: érintett).
Az Infotv. értelmében „az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. §
(5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is” [Infotv. 20. § (2) bekezdés].
Jelen előzetes adatvédelmi tájékoztató az Általános részben ad tájékoztatást azon tényekről, amelyek az EQUILOR valamennyi
adatkezelésére vagy ezek többségére együttesen vonatkoznak. A Különös rész szolgál tájékoztatásul az egyes adatkezelésekre
vonatkozó mindazon tényekről, amelyek az Általános részben foglaltakhoz képest egyediek, vagy amelyekről az Általános rész
nem tesz említést. Az Általános rész és a Különös rész közötti esetleges eltérés esetén a Különös rész rendelkezései az
irányadók.
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.

AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY

1.1.

Adatkezelőként az EQUILOR, illetőleg többes adatkezelés esetén a Különös részben megjelölt más személy is jogosult
eljárni.

2.

AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

2.1.

Az EQUILOR mint adatkezelő által megbízott természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az EQUILOR-ral fennálló írásbeli szerződés alapján az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez.
Amennyiben a Különös rész az egyes adatkezeléseknél másként nem rendelkezik, úgy az érintett személyes adatainak
kezelésével kapcsolatosan

2.2.

a)
b)
c)
d)

az Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest,
Czuczor utca 10. IV. em.),
a Dorsum Informatikai Zrt. (székhely: 1012
Budapest, Logodi utca 5-7.),
a MiniCRM Zrt. (székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 3.),
a Saxo Bank A/S (székhely: Denmark, DK-2900
Hellerup, Philips Heymans Allé 15),

e)
f)
g)

h)

a Regatta Project Kft. (székhely: 1046 Budapest,
Lahner György út 3/B.),
a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.),
a Trendency Online Alkalmazásfejlesztő Zrt.
(székhely: 1091 Budapest, Üllői út 119. II. em.
43.), valamint
az ARBES Technologies, s.r.o. (székhely: Praha
5, Štefánikova č.p. 248/32, PSČ 150 00).

2.3.

lát el olyan tevékenységet, amely az Infotv. szerint adatfeldolgozásként értékelhető.
Az EQUILOR fenntartja magának a jogot fentiekben jelöltek melletti, további adatfeldolgozók szükség szerinti
igénybevételére. Az adatkezelés nyilvántartásba vételéhez képest utólagosan igénybevett adatfeldolgozó személyéről
az EQUILOR legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást az érintett számára.

3.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Az EQUILOR az adatkezelés megkezdése előtt jelen tájékoztatás Különös részében közli az érintettel a vonatkozó
adatkezelés jogalapját, amelyek az alábbiak lehetnek.

3.1.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

3.1.1.

3.1.5.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés akkor valósul meg, ha az érintett önkéntesen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett – a tájékoztatás eltérő
rendelkezése hiányában – személyes adatainak teljes körű kezeléséhez adja hozzájárulását.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
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 átadott személyes adatok tekintetében.
Kétség esetén vélelmezni kell, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3.2.

Kötelező adatkezelés

3.2.1.

Kötelező adatkezelésre kerül sor, amennyiben a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény,
illetve önkormányzati rendelet határozza meg, írja elő az EQUILOR számára.

3.3.

Adatkezelés hozzájárulás hiányában

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
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3.3.1.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna, és a személyes adat kezelése
a)
b)

az EQUILOR-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az EQUILOR vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.4.

Adatkezelés végszükségben

3.4.1.

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 kezelhetők.

4.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

4.1.

Az érintett kezdeményezheti az EQUILOR-nál
a)
b)
c)
d)

4.2.

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
személyes adatai helyesbítését,
a kötelező adatkezelés kivételével személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás iránti
a)
b)

szóbeli kérelmét, valamint a szóbeli tiltakozását személyesen és – az EQUILOR hangrögzítővel felszerelt
telefonvonalait tartalmazó hirdetményben feltüntetett – telefonszámokon;
írásbeli kérelmét, valamint az írásbeli tiltakozását az equilor@equilor.hu elektronikus levélcímre, a (06 1) 4303981-es telefax számra, avagy postai úton az EQUILOR 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. alatti székhelyére

4.3.

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

4.4.

Tájékoztatáshoz való jog

4.4.1.

4.4.5.

Az érintett kérelmére az EQUILOR tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy a rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az EQUILOR köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az
érintett kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a kérelemmel érintett naptári évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az EQUILOR-hoz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A
költségtérítés mértékét az EQUILOR és a tájékoztatást kérő között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett.
Az érintett tájékoztatását az EQUILOR csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben
az EQUILOR írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az EQUILOR tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.
Az EQUILOR az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31. napjáig értesíti.

4.5.

Személyes adat helyesbítése

4.5.1.1.
4.5.1.2.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az EQUILOR
rendelkezésére áll, az EQUILOR a személyes adatot helyesbíti.
Ha az EQUILOR az érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés iránti kérelem
elutasítása esetén az EQUILOR tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.

4.6.

Személyes adat törlése

4.6.1.

A személyes adatot törölni kell, ha

4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

a)
b)
c)

4.6.1.1.

4.6.1.2.

4.7.

a kezelése jogellenes;
az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével –
kéri az adat törlését;
az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;

d)

e)

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának
törvényben
meghatározott
határideje lejárt;
az adat törlését bíróság vagy a Hatóság
elrendelte.

Az adatkezelés céljának megszűnése, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta
esetén a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag
védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Ha az EQUILOR az érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban
közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés iránti kérelem elutasítása esetén az
EQUILOR tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Személyes adat zárolása
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4.7.1.

4.7.2.

Az EQUILOR az adatzárolás során azonosító jelzéssel látja el a személyes adatot további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából. Személyes adat zárolására akkor kerül sor, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
Ha az EQUILOR az érintett zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban
közli a zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
EQUILOR tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.8.

Személyes adat megjelölése

4.8.1.

Az EQUILOR írásbeli dokumentáció segítségével megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.

4.9.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

4.9.1.

A tiltakozás az érintett azon nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)

b)
c)
4.9.2.
4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az EQUILOR-ra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az EQUILOR, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az EQUILOR a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az EQUILOR az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az EQUILOR-nak a tiltakozás nyomán hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az EQUILOR a
rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az EQUILOR az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható
az adatátvevő részére, ha az EQUILOR egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.

4.10.

Bírósági jogérvényesítés

4.10.1.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az EQUILOR-ral szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4.11.

Kártérítés és sérelemdíj

4.11.1.

Ha az EQUILOR az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az EQUILOR az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az EQUILOR-tól sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az EQUILOR felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az EQUILOR köteles megfizetni az
érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az EQUILOR 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.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.11.2.
4.11.3.

4.11.4.
5.

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

5.1.

A személyes adatokat – az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az
adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben – kizárólag az EQUILOR és annak munkavállalói, valamint
az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek (a továbbiakban együttesen:
alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az EQUILOR által szerződés
alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai, köztük az adatfeldolgozó által az EQUILOR rendelkezése
szerint igénybevett további adatfeldolgozók és alkalmazottaik ismerhetik meg.

6.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1.

Az EQUILOR a rendelkezésére bocsátott személyes adatot – az adatkezelést elrendelő jogszabályban vagy a Különös
részben foglalt eltérő rendelkezés hiányában – az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnésétől vagy ilyen
jogviszony hiányában az adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 10 évig kezeli.
Az EQUILOR az adatokat törli, amennyiben nyilvánvaló, hogy az adatok jövőbeli kezelésére nem kerül sor, vagyis az
adatkezelés célja megszűnt.

6.2.
7.

AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI ADATKEZELÉS
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7.1.

Amennyiben az EQUILOR a Különös részben foglaltak szerint az érintett személyes adatait az Infotv. 6. § (5) bekezdése
alapján kezeli, úgy „ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő [EQUILOR]
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában
a)
b)

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az adatkezelő [EQUILOR] vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

7.2.

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti” [Infotv. 6.
§ (5) bekezdés].
Amennyiben az egyes adatkezelésekre vonatkozó különös részi tájékoztatások másként nem rendelkeznek, úgy az
EQUILOR a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintettek személyes adatait az Infotv. 6. § (5) bekezdése
alapján kezeli.

8.

ADATTOVÁBBÍTÁS

8.1.
8.2.

Az EQUILOR az érintett személyes adatait annak kifejezett hozzájárulása alapján továbbíthatja.
Adattovábbítás keretében sor kerülhet az adatok harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő, illetőleg
adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére külföldre történő átadására. Személyes adatoknak harmadik
országokba való továbbítása különösen a nemzetközi internetes kereskedési rendszerek érintett általi igénybevétele
esetén valósulhat meg. Harmadik országnak minősül minden olyan állam, amely nem EGT-állam, az EGT-államokba
irányuló adattovábbítást pedig úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra valósulna meg.
II. KÜLÖNÖS RÉSZ
A Tájékoztató jelen Különös része szolgál tájékoztatásul az egyes adatkezelésekre vonatkozó mindazon tényekről,
amelyek a fenti Általános részben foglaltakhoz képest egyediek, vagy amelyekről az Általános rész nem tesz említést.
Az Általános rész és a Különös rész közötti esetleges eltérés esetén a Különös rész rendelkezései az irányadók.

A)

DIREKT MARKETING – KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS REKLÁMOKNAK A KÖZVETLEN MEGKERESÉS
MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ KÖZLÉSE ÚTJÁN
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-89556/2015
Az adatkezeléshez kapcsolódó különálló tájékoztató elérhető a: http://www.equilor.hu/mifid/ (Adatvédelmi
tájékoztatás - Marketing célú megkeresések)

B)

NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATBÁZIS-KEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-75704/2014.

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, kapcsolattartás a nyereményjátékban résztvevőkkel, továbbá az
EQUILOR befektetési szolgáltatási tevékenységének, kiegészítő befektetési szolgáltatásának, valamint árutőzsdei
szolgáltatásának népszerűsítése reklámoknak a közvetlen megkeresés módszerével történő megküldésével.

2.

Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az A) 2.1. pontban foglaltak szerint.

3.

Az EQUILOR által kezelt adatok
a)
b)
c)

név;
lakcím;
elektronikus levélcím;

d)
e)

telefonos elérhetőség(ek);
ügyfélkód, amennyiben az érintett az EQUILOR
ügyfele.

4.

Az adatkezelés időtartama

4.1.

Az A) 4.1. pontban foglaltak szerint.

5.

Nyilvántartás

5.1.

Az A) 0. pontban foglaltak szerint.

6.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

6.1.

Az A) 0. és 0. pontokban foglaltak szerint.

C)

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉT ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁT CÉLZÓ
ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-78361/2014.

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglalt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése, az érintettek azonosítása,
személyazonosság igazolójuk ellenőrzésének elvégzése.
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2.

Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az adatkezelés Pmt. alapján kötelező.

3.

Az EQUILOR által kezelt adatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

családi és utónév (születési név);
lakcím;
állampolgárság;
azonosító okmány típusa és száma;
külföldi érintett magyarországi tartózkodási
helye;
születési hely, idő;
anyja neve;
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet képviseletére jogosult
természetes személyek neve és beosztása;
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet természetes személy
kézbesítési megbízottjának az azonosítására
alkalmas adatai [a Pmt. 7. § (2)-(3)
bekezdéseiben, továbbá a 8. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározott adatok];
magyar
állampolgár
személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványának
és lakcímet igazoló hatósági igazolványának
másolata, azok teljes adattartalma – beleértve
különösen az érintett képmását;
külföldi természetes személy útlevele vagy
személyi azonosító igazolványának másolata
(feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra
jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

okmányának vagy tartózkodásra jogosító
okmányának másolata, azok teljes adattartalma
– beleértve különösen az érintett képmását;
jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nevében vagy megbízása
alapján eljárni jogosult személy j) vagy k) pont
szerinti okiratainak másolata, azok teljes
adattartalma – beleértve különösen az érintett
képmását;
a személyazonosság igazoló érvényességi
ideje;
a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosi jelleg;
a Pmt. szerinti kiemelt közszereplői jelleg;
az érintett által a Pmt. szerint ellátott fontos
közfeladat;
üzleti kapcsolat esetében a szerződés típusa,
tárgya és időtartama;
ügyleti megbízás esetében a megbízás tárgya
és összege;
a Pmt. szerinti fontos közfeladatot ellátó
személlyel fennálló közeli hozzátartozói viszony
vagy közismerten közeli kapcsolat;
a teljesítés körülménye (hely, idő, mód) és a
pénzeszközök forrására vonatkozó információk;
fizetési számla száma;
ügyfélkód.

4.

Az adatkezelés időtartama

4.1.

Az EQUILOR az ügyfél-átvilágítási intézkedések teljesítése során birtokába jutott adatot, okiratot, illetve annak
másolatát, továbbá a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a bejelentés és az adatszolgáltatás
teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát az
adatrögzítéstől, a bejelentéstől (felfüggesztéstől) számított nyolc évig köteles megőrizni. Az üzleti kapcsolat
létesítésekor az EQUILOR birtokába jutott adat, okirat, illetve másolat megőrzési határideje az üzleti kapcsolat
megszűnésekor kezdődik. Az EQUILOR a fenti adatot, okiratot a Felügyelet, a pénzügyi információs egységként
működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott
ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.

5.

Adattovábbítás

5.1.

Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az EQUILOR az erről
szóló bejelentést a mindenkori pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, jelen tájékoztatás készítésének
időpontjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön jogszabályban erre kijelölt szervezeti egységének, vagyis a
Pénzmosás Elleni Információs Irodának védelemmel ellátott elektronikus üzenettel továbbítja.
Az EQUILOR a Pmt. 7-9. §-aiban meghatározott ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt adatot az érintett
ügyfél hozzájárulása alapján jogosult más szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Az EQUILOR mint ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető szolgáltató az érintett ügyfelet
azonosító adatok ellenőrzése céljából az ügyfél természetes személyazonosító adatainak megküldésével köteles a
Pmt. szerinti igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól adatot igényelni arról, hogy az igazolt fizetési számla
tekintetében az érintett ügyfél azonosítása megtörtént, és az ügyfél által az ügyfélszámla, az értékpapírszámla és az
értékpapír letéti számla vonatkozásában megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Ha a megkeresett szolgáltató az
ügyfél számára fizetési számlát nem vezet, köteles az EQUILOR által az adatigénylés során megküldött adatokat az
adatigénylés teljesítését követően haladéktalanul törölni.

5.2.
5.3.

D)

A BSZT. SZERINTI BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE, KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT – A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS MELLETT FOLYTATOTT – NEM ENGEDÉLYKÖTELES
TEVÉKENYSÉG NYÚJTÁSA

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1)-(2) bekezdései és 9. § (1) bekezdése
szerint engedélyezett alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése, kiegészítő szolgáltatások és árutőzsdei
szolgáltatások nyújtása, a Bszt. szerint engedélyhez nem kötött tevékenység végzése, az érintettek azonosítása, a
szerződések és ügyleti megbízások teljesítése, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás.
Befektetési szolgáltatási tevékenység megnevezése
megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont]
megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont]
sajátszámlás kereskedés [Bszt. 5. § (1) bekezdés c) pont]
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portfóliókezelés [Bszt. 5. § (1) bekezdés d) pont]
befektetési tanácsadás [Bszt. 5. § (1) bekezdés e) pont]
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi
eszköz)
vételére
vonatkozó
kötelezettségvállalással
(jegyzési
garanciavállalás) [Bszt. 5. § (1) bekezdés f) pont]
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére
vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül [Bszt. 5. § (1) bekezdés g) pont]

NAIH-78255/2014.
NAIH-78254/2014.

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése
pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez
kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. § (2) bekezdés a) pont]
a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése,
nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont]
a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő
kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással
kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás [Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pont]
a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és
devizával történő kereskedés [Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont]

Hatósági nyilvántartási szám

Árutőzsdei szolgáltatás megnevezése
árutőzsdei megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 9. § (1) bekezdés a)
pont]
árutőzsdei megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 9. § (1) bekezdés
b) pont]
árutőzsdei sajátszámlás kereskedés [Bszt. 9. § (1) bekezdés c) pont]

Hatósági nyilvántartási szám

Engedélyhez nem kötött tevékenység megnevezése
értékpapír-kölcsönzés [Bszt. 8. § (5) bekezdés f) pont]

Hatósági nyilvántartási szám
NAIH-78170/2014.

2.

Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.

Az EQUILOR által kezelt adatok
a)

b)
c)
d)
e)
f)
E)

természetes személyazonosító adatok:
- családi név és utónév;
- születési családi és utónév;
- születési helye és ideje;
- anyja születési családi és utóneve;
állampolgárság;
lakcím;
levelezési cím;
személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány típusa és száma;
személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány érvényessége;

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

NAIH-78253/2014.
NAIH-78252/2014.

NAIH-78169/2014.
NAIH-78251/2014.

NAIH-78214/2014.
NAIH-78213/2014.

NAIH-78212/2014.
NAIH-78211/2014.
NAIH-78171/2014.

lakcímigazolvány száma;
adóazonosító száma;
adózás országa;
TAJ szám;
aláírás minta;
ügyfélkód;
mobiltelefonszám;
telefonszám;
telefax szám;
e-mail cím;
fizetési számla száma;
nem.

PANASZKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-89557/2015.

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

Az EQUILOR-nak a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 121. §-ában, továbbá a pénzügyi
szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII.23.) MNB rendeletben (a továbbiakban:
rendelet) foglalt kötelezettségeinek teljesítése, és az érintettek személyes adatainak ezzel kapcsolatos kezelése.

2.

Az adatfeldolgozásra jogosult személyek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. em.),
Dorsum Informatikai Zrt. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 5-7.),
MiniCRM Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.),
Saxo Bank A/S (székhely: Denmark, DK-2900 Hellerup, Philips Heymans Allé 15),
Regatta Project Kft. (székhely: 1046 Budapest, Lahner György út 3/B.),
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.),
Trendency Online Alkalmazásfejlesztő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 119. II. em. 43.),
ARBES Technologies, s.r.o. (székhely: Praha 5, Štefánikova č.p. 248/32, PSČ 150 00), valamint
DSR Partner Kft. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19-35. G. lház. fszt. 1.).

3.

Az adatkezelés jogalapja

3.1.

Telefonon történő panaszkezelés esetén az EQUILOR és az ügyfél közötti telefonos kommunikáció hangfelvételének
rögzítése és megőrzése a Bszt. 121. §-a alapján kötelező.
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3.2.

3.3.

Figyelemmel arra, hogy a rendelet az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján nem minősül adatkezelést
elrendelő jogszabálynak, így a jelen cím 4.2. pontjában meghatározott személyes adatok kezelése az érintettek
önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult panaszkezelési eljárásban az általa megadott személyes adatok
tekintetében hozzájárulását – az Infotv. 6. § (6) bekezdésével összhangban – vélelmezni kell.

4.

Az EQUILOR által kezelt adatok

4.1.

A Bszt. alapján kötelezően kezelt személyes adat:
a)
b)

4.2.

az érintett hangja, valamint
az EQUILOR és az ügyfél között folytatott telefonbeszélgetés rögzített hangfelvétele.

A rendeletnek megfelelően önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok köre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

név;
ügyfélkód;
lakcím, székhely, levelezési cím;
telefonszám;
az értesítés módja;
a panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
a panasz leírása, oka;
az ügyfél/panaszos igénye;

i)

j)
k)

a panasz alátámasztásához szükséges, az
ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok
másolata, amely az EQUILOR-nál nem áll
rendelkezésre;
meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében
érvényes meghatalmazás, és
a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához
szükséges egyéb adat.

5.

Az adatkezelés időtartama

5.1.
5.2.

Az EQUILOR és az ügyfél között a panaszkezelés tárgyában folytatott telefonbeszélgetés rögzített hangfelvételének
megőrzési ideje 5 év.
A panaszkezeléssel kapcsolatos további adatok kezelésének időtartamára az Általános részben foglaltak irányadók.

F)

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-78360/2014.

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR-törvény) értelmében a
központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség
megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat
csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonsága érdekében.

2.

Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az adatkezelés a KHR-törvény 5. § (2) bekezdése alapján kötelező.

3.

Az EQUILOR által kezelt adatok

3.1.

A KHR-törvény mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) meghatározott személyes adatok.

4.

Az adatkezelés időtartama

4.1.

4.3.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat öt évig kezeli, amely határidő számításának kezdetére a
KHR-törvény 8. § (2) bekezdése irányadó. Az öt év letelte után, illetőleg a további adatkezeléshez való hozzájárulás
visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható
módon törli.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az EQUILOR-tól kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően
egy munkanapon belül törli.
Az EQUILOR az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések megkötésével egyidejűleg a szerződést kötő érintettet
írásban tájékoztatja arról a lehetőségről, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott érintett
kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A nyilvántartott érintett a szerződés
megkötésekor vagy a szerződés fennállása során – az EQUILOR útján – írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig
kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig
az EQUILOR útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.

5.

Adattovábbítás

5.1.

Az EQUILOR mint referenciaadat-szolgáltató az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését követően
írásban átadja a KHR részére az érintetteknek a Melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja
szerinti referenciaadatait.
A referenciaadatok körébe tartozó személyes adatok KHR-be történő átadását megelőzően az EQUILOR beszerzi a
természetes személy ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél – az adatok KHR-ben
történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatja. Nem szükséges az érintett ügyfél hozzájárulása a
KHR-törvény 11-13. §-ai alapján kezelt adatok átvételéhez. Ha az érintett ügyfél nem járul hozzá adatainak a KHR-ből
történő átvételéhez, úgy a KHR a Melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pont a)-d) alpontjai, valamint az 1.5 pontja
szerinti adatokat tartalmazza.
Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről mind a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnak, mind az EQUILOR-nak nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartást a referenciaadatok nyilvántartására
vonatkozó rendelkezések szerinti időpontig kell kezelni.

4.2.

5.2.

5.3.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

A KHR-törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az EQUILOR – az ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével
– öt munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban
átadni.
Az EQUILOR a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a Melléklet II.
fejezet 1.2 pontjának j) és k) alpontja, illetve 2.2 pontjának k) és l) alpontja szerinti adatot.
Az EQUILOR a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak az érintettnek a Melléklet II.
fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a
késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó
késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
Az EQUILOR a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak az érintettnek a Melléklet II.
fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének
kezdeményezése során
a)
b)

valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve
hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában – a törvényben meghatározott –
bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

5.8.

Az EQUILOR – a KHR-törvény 6. § (5) bekezdése szerinti referenciaadatot kivéve – a referenciaadatoknak a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozásnak való átadását követő legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a
nyilvántartott érintettet az adatátadás megtörténtéről.

6.

Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó különös rendelkezések

6.1.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHRben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról
szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott érintett korlátozás nélkül
megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
A nyilvántartott érintett kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt
átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadathelyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott érintett a kifogást

6.2.

a)
b)
6.3.

6.4.
G)

az EQUILOR-hoz, vagy
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz

írásban nyújthatja be.
Ha az EQUILOR a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy
törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott érintett egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.
A nyilvántartott érintett referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy
törlése céljából az EQUILOR és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat.
TELEFONBESZÉLGETÉSEK HANGFELVÉTELEINEK RÖGZÍTÉSE ÉS MEGŐRZÉSE
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-78301/2014.

1.

Az adatkezelés célja

1.1.

Az EQUILOR mindenkor hatályos hirdetményeiben feltüntetett kapcsolási számú és hangrögzítővel felszerelt
telefonvonalain folytatott telefonbeszélgetések, különösen az ügyleti megbízások hangfelvételeinek rögzítése és
megőrzése; a hangfelvételek szerződéses bizonylatként, esetleges jogvitában bizonyítékként való felhasználása.

2.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy

2.1.

DSR Partner Kft. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19-35. G. lház. fszt. 1.).

3.

Az adatkezelés jogalapja

3.1.

Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet az érintett – kifejezett hozzájáruló nyilatkozat
hiányában – a beszélgetésnek a hangrögzítés tényére való figyelemfelhívás ismeretében való folytatásával adja meg.

4.

Az EQUILOR által kezelt adatok
a)
b)
c)

H)

az érintettek hangja;
a telefonbeszélgetések hangfelvételei;
név;

d)
e)
f)

telefonszám;
lakcím;
ügyfélkód.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH-78259/2014.

1.

Az adatkezelésre jogosult személy

1.1.

Figyelemmel arra, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvmt.) 30. § (1) bekezdése értelmében többes adatkezelés valósul meg,
ezért az EQUILOR mellett adatkezelőként jogosult eljárni a VidUx Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2.
C. ép. 1. emelet; cg.: 01-09-703356; a továbbiakban: VidUx) is.

2.

Az adatkezelés célja
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2.1.

Az EQUILOR irodahelyiségének az Szvmt. szerinti elektronikus megfigyelése, annak során kép-, hang-, valamint képés hangfelvétel készítése és kezelése az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti és értékpapírtitok
védelme, valamint a vagyonvédelem érdekében.

3.

Az adatkezelés jogalapja

3.1.

Az EQUILOR és a VidUx (a továbbiakban együttesen: adatkezelők) az adatokat az Szvmt. 30. § (1) bekezdése alapján
kezeli. A VidUx elektronikus megfigyelőrendszert akkor alkalmazhat az EQUILOR irodahelyiségének területén, ha
ehhez az érintett önkéntesen, továbbá kifejezetten vagy ráutaló magatartással hozzájárulását adja. Ráutaló
magatartásnak minősül különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy az EQUILOR irodaterületére – jól látható
helyen, jól olvashatóan, az EQUILOR irodahelyiségében megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását
elősegítő módon adott ismertetés ellenére – bemegy, kivéve ha a körülményekből egyértelműen más következik.

4.

Az EQUILOR által kezelt adatok
a)
b)
c)

név;
hang;
képmás;

d)
e)

hangfelvétel;
képfelvétel.

5.

Az adatkezelés időtartama

5.1.

A rögzített kép-, hang- valamint kép- és hangfelvételt – az Szvmt. 31. § (4) bekezdésének c) és d) pontjára figyelemmel
– felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 60 nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Jelen adatkezelés vonatkozásában felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt,
valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
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