
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
CONSTEACH BETÉTI TÁRSASÁG

I. Bevezető, alapelvek, a Tájékoztató célja, hatálya

A Conteach Betéti Társaság (székhely: 2081 Piliscsaba, Zrínyi utca 42/a., Cg.:
13-06-072221), mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a
Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete ( a
továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait.

Jelen Szabályzat hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek
megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az Adatkezelő szolgáltatásait
igénybe vevő, az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő
gazdálkodó és egyéb szervezetek, partner intézmények kapcsolattartói, továbbá egyéb
természetes személyek, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére és a weboldal
(www.consteach.com) használatára.

II. Értelmező rendelkezések

• Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);
• Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
• Szvtv.: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény;
• Art.:2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
Sztv.:2000. évi C. törvény a számvitelről;
Áfa tv.: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
Ptk: 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről;
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;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
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Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
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;
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;
Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatkezelések nyilvántartása: a GDPR Rendelet 30. cikk (1) bekezdésében foglalt
kötelezettség alapján az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről szóló
nyilvántartás, mely tartalmazza az Adatkezelőre vonatkozó adatokon túl az adatkezelés
megnevezését, az adatkezelés célját, az érintettek kategóriáit, a kezelt személyes adatok
kategóriáit, ha lehetséges, a címzetteket akikkel az adatokat közölni fogják, az
adatfeldolgozó(k) nevét és elérhetőségeit, továbbá – ha lehetséges - az egyes adatkategóriák
törlésére előirányzott határidőt,
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 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
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Profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
Adatvédelmet sértő esemény: Informatikai hiba, adatvédelmi incidens.
Informatikai hiba: Az informatikai rendszer működésében tapasztalható, a munkát
akadályozó, a megszokottól eltérő működés, szolgáltatás megszakadás, lassulás, mely nem
minősül adatvédelmi incidensnek, de az informatikai rendszer bizalmasságát, sértetlenségét
vagy rendelkezésre állását veszélyeztetheti;
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
Adatvédelmi Tisztviselő: A Szervezet által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR Rendelet) 37. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján kijelölt személy, akinek
elérhetőségeit és jogállását jelen Szabályzat tartalmazza
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság

III. Az Adatkezelő (szolgáltató) adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Consteach Betéti Társaság
Székhelye: 2081 Piliscsaba, Zrínyi utca 42/a.
Postai címe: 2081 Piliscsaba, Zrínyi utca 42/a.
Cégjegyzékszáma: 13-06-072221
E-mail címe:
Telefonszáma:

IV. Az Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak

1. Adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelő a személyes adatokat
- szerződés megkötése és teljesítése céljából,
- jogos érdekből (igényérvényesítés) és
- törvény által előírt kötelezettsége teljesítése érdekében (számlázási, számviteli,

könyvviteli kötelezettségek teljesítése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény által előírt panaszkezelés)

kezeli.
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Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján
kezeli az alábbi esetekben:

- Hírlevél küldése,
- promóció, marketing.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő az Érintetteknek az alábbi személyes adatait őrzi:

- Név, lakcím, adóazonosító jel/adószám, anyja neve, születési hely/idő,
bankszámlaszám, számlavezető bank neve, telefonszám, e-mail cím, lakcím. A
Megőrzési idő a szerződés teljesítését, megszűnését, illetve a jogos érdek megszűnését
követő 5 év (figyelemmel a Ptk. 6:22. §-a által előírt elévülési időre).

- Általános megkeresésekben foglalt személyes adatok (minden, amit az érintett az
Adatkezelő tudomására hoz). A Megőrzési idő a jogos érdek megszűnésétől számított
5 év.

- Törvényi előírás (jogi kötelezettség teljesítése) alapján kezelt adatok. A Megőrzési
idő a Sztv. 169. § (2) alapján legalább 8 év.

- Az Érintett önkéntes hozzájárulásával promóció, marketing céljából kezelt adatok.
Megőrzési idejük a leiratkozásig, hozzájárulás visszavonásáig tart.

A sütik által rögzített adatok: a weboldal használata során az Érintett számítógépének
IP-címe; a weboldalon eltöltött idő kezdő és befejező időpontja; az Érintett számítógépének
beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa, az Érintett weboldalakkal
kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok. A Megőrzési idő az alkalmazott (technikai vagy
opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig tart.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a regisztráció önkéntes, azonban annak
hiányában termék vásárlása nem lehetséges.

3.

Az Érintettekre vonatkozó adatok közvetlenül vagy közvetve az Érintettektől, összhangban a
jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal kerülhetnek az Adatkezelő birtokába.

A Társaság az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően, az előírások betartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések
bevezetésével gondoskodik. A Társaság az adatok forrását az Érintett rendelkezésére
bocsájtja.

4. Az adatok megismerésére jogosultak:

Adatkezelő az adatokat az ügyfélkiszolgálással és tevékenységével kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, megbízottjai, továbbá a könyvelési, adózási feladatokat ellátó
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munkavállalói és adatfeldolgozói felé továbbíthatja. Hatósági eljárás keretében nyomozó
hatóság, más hatóság hivatalos megkeresése esetén a Társaság köteles kiadni a kért adatokat,
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

5. Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú egyaránt

6. Sütik

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldalra látogatókat, hogy a weboldal használatával
adatgyűjtés és adatkezelés anonim felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával
és azok Érintetti elfogadásával is megvalósul.

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó
számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ
csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas
jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az
ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az
Érintett számítógépének felismerésére alkalmas.

Az anonim azonosításhoz egyrészt azért fordulnak a szolgáltatók, hogy többet tudhassanak
meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, másrészt azért, hogy szolgáltatásaikat
testre szabhassák.

A cookie-k segítségével tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciái és beállításai, amelyek
segítenek a bejelentkezésben, személyre szóló hirdetések megjelenítését teszik lehetségessé és
elemzik a webhely működését.

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy azonosítsák, hogy az Érintett
járt-e már korábban a weboldalon, és hogy azonosítsák azokat a funkciókat, szolgáltatásokat,
amelyek az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online
élményt azzal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon
tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint
beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző
beállításain keresztül.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére,
módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel
elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító
jelet törölni.
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V. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

1. Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy,
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
- az adatkezelésnek mi a célja,
- Az Adatkezelő mely személyes adatait kezeli és
- kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják.

2. Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Hordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá 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 az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az
Érintett az egyik fél és automatizált módon történik.

VI. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

1. Törlés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési
adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
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- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fent felsorolt bármely
okból törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük az általuk
kezelt személyes adatok törlését.

2. Korlátozás

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

- az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival
szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett 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 adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen
tájékoztatja.

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos ok bármikor tiltakozzon
Személyes adatainak kezelése ellen. 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, az Érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
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kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VII. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben
meghatározott esetekben az Adatkezelő vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, illetve a hatósághoz panaszt nyújthat be.
Az Érintett jogosult továbbá pert indítani a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Adatkezelő a hozzá beérkező kérelem alapján elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelésről szóló általános tájékoztatást és az érintetti jogok alapján történő
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
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