ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
Marketing célú megkeresések
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: EQUILOR Zrt.;
székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; cégjegyzékszám: 01-10-041431), számára
kiemelkedően fontos az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelme, egyúttal Ügyfeleink
érdekében eljáró munkatársaink kimagasló figyelmet fordítanak az Ön személyes adatai biztonságának
megőrzése érdekében. Jelen tájékoztatónkkal segítséged nyújtunk abban, hogy közvetlen üzletszerzés
című adatbázisunkban található személyes adatait, azaz nevét, elektronikus levélcímét, telefonos
elérhetőségeit (továbbiakban: személyes adat), mely személyek, milyen célból és jogalapból, és milyen
időtartamig kezelik. Mindezeken túlmenően jelen tájékoztatás kiterjed az Ön törvényen alapuló
jogorvoslati és adatkezeléssel kapcsolatos egyes jogaira is.
Személyes adatainak megismerésére jogosult személyek felsorolását megelőzően tájékoztatjuk, hogy
valamennyi, a jelen tájékoztatóban nevesített Társaság kizárólag azt követően fogja különböző célú
reklámajánlatokkal felkeresni, miután Ön előzetesen, kifejezetten, és önkéntes módon mindehhez
hozzájárult.
A jelen tájékoztató alkalmazásában:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:
Személyes adatait, adatkezelői minőségben kizárólag az EQUILOR Befektetési Zrt. jogosult
felhasználni. Személyes adatainak feldolgozásához az EQUILOR a következő személyeket veszi
igénybe azzal, hogy az EQUILOR fenntartja a jogot, hogy további személyeket is megbízzon vagy
egyéb módon igénybe vegyen adatfeldolgozás céljából.

Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V. em.),

Dorsum Informatikai Zrt. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3. emelet 18.),

MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.),

Saxo Bank A/S (székhely: Denmark, DK-2900 Hellerup, Philips Heymans Allé 15),

Regatta Project Kft. (székhely: 1046 Budapest, Lahner György u 3. B. ép)

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

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Hibridlevél Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély utca
8.)



HELIKON Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8360 Keszthely,
Erzsébet királyné útja 21.)

Az Ön személyes adatait az EQUILOR, hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően továbbítja:
 EQUILOR Alapkelező Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; cg:01-10047344)
 EQUILOR Fine-Art Kft., (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; cg.: 01-09872152)
 EQUILOR Corporate Advisory Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.;
cg.: 01-10-049336)
 Debt-Pro Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; cg.: 01-09-202454),
részére.
Adatainak továbbítása esetén Társaságunk adattovábbítási nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatait, milyen időpontban, milyen jogalapon,
milyen címzettnek továbbítja, azon túl, hogy a nyilvántartás tartalmaz egyéb jogszabályban
meghatározott adatokat is. Az EQUILOR EGT államon kívüli székhellyel rendelkező szervezet
részére adatot nem továbbít.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az EQUILOR – közvetlen megkeresés módszerével történő – üzletszerzése, nevezetesen olyan
közlésnek, tájékoztatásnak vagy más megjelenési módnak az érintett részére történő
megküldése és ismertetése, amely az EQUILOR terméke és szolgáltatása értékesítésének vagy
más módon történő igénybevételének előmozdítására vagy ezzel összefüggésben az EQUILOR
neve, megjelölése és tevékenysége népszerűsítésére, ismertségének növelésére irányul. Az
adatkezelésnek célját képezi továbbá az érintett azonosítása, valamint az érintettel való
kapcsolattartás.
ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (1) bekezdése alapján tett előzetes, önkéntes, kifejezett jognyilatkozat, illetve az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§
(1) a). pontja, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
rendelete (a továbbiakban: DGPR) szerinti hozzájárulás.
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az EQUILOR az érintett adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulással érintett naptári év utolsó
napjától számított három év időtartam leteltéig kezeli, azaz az adatkezelés megkezdésének
évét követő harmadik év végén törli.
Amennyiben a fenti időtartam lejártát megelőzően Ön nem kíván élni azzal, hogy munkatársaink
különböző
reklámcélú
megkeresésekkel
felkeressék,
kérjük,
hogy
jelezze
az
equilor@equilor.hu elektronikus levélcímre történő elküldéssel, vagy postai úton az EQUILOR
címére történő továbbítással, vagy személyesen az EQUILOR székhelyén tett nyilatkozata útján,
vagy telefax útján a + 36 1-430-3981 számra. Tájékoztatjuk, hogy visszavonó nyilatkozatát térítés
nélkül, korlátozásoktól mentesen megteheti, azonban az EQUILOR-ral szemben nyilatkozata
csak akkor hatályosul, ha a nyilatkozatot tevő személy megfelelően azonosítható.
A hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén a továbbiakban reklámüzeneteket nem
küldünk, és nyilatkozatát követően személyes adatait töröljük a közvetlen üzletszerzés
elnevezésű nyilvántartásunkból.
AZ EQUILOR ÁLTAL KEZELT ADATOK:
a)
b)

név;
lakcím;

c)
d)

elektronikus levélcím;
telefonos elérhetőség(ek);

Adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-89556/2015

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a DGPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az EQUILOR köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 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.
HELYESBÍTÉS
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 Ön 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 Önt a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
TÖRLÉS
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
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c) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az EQUILOR az érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25
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.
KORLÁTOZÁS
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az Ön kérésére az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.
A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az EQUILOR tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
TILTAKOZÁS
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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 a tiltakozásról, továbbá
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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.
ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha:
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog jelen pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
ADATVÉDELMI INCIDENS
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH
részére, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72
órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
A bejelentésben legalább:
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit
és hozzávetőleges számát;
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a fenti információkat és intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
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alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása
–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
HATÓSÁGI VIZSGÁLAT KEZDEMÉNYEZÉSE
A Hatóságnál való bejelentéssel vizsgálatot bárki kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak veszélye
fennáll. A Hatóság eljárásának részletes szabályait az Infotv. tartalmazza.
BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Jogainak megsértése esetén a hatósági eljárás megindításán túl bírósághoz is fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.
Tájékoztatjuk, hogy adatkezelés jogszerűségének bizonyítása az EQUILOR-t terheli. A perben
fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, az
EQUILOR-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére kötelezi. A bíróság elrendelheti
ítéletének - az EQUILOR azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát,
ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai
megkövetelik.
KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ
Ha az EQUILOR az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az EQUILOR
az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az EQUILOR-tól sérelemdíjat
követelhet. Az érintettel, azaz Önnel 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 adatkezelő mentesül az okozott kárért
való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő.
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.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen tájékoztatásban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései
az irányadók. Tájékoztatjuk, hogy az EQUILOR, amennyiben a nyilatkozattevő az EQUILOR
ügyfele, vagy volt ügyfele a jelen tájékoztatóban érintett személyes adatokon túl más, az egyes
ágazati törvények által meghatározott, a kötelező adatkezelés körébe tartozó más adatokat is
kezel.
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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az EQUILOR adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Dr. Torma Zsófia
telefon: +36 1 808 9214
email:
zsofia.torma@equilor.hu
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