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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Preambulum 

 

A TRENDO Invest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: 01-09-284862), mint adatkezelő (továbbiakban: 

Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (a 
továbbiakban ügyfél és az egyéb érintett személy együttesen: Érintett) adatkezeléshez 

kapcsolódó jogának tiszteletben tartására és érvényre juttatására.  
 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és 

továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb 

jogszabályi rendelkezések alapján jár el oly módon, hogy adatkezelése kizárólag 
ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkozik. 
 

 
2. Fogalmi meghatározások  

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy;  

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó 
következtetés;  
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;  
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése;  
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;  
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges;  
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;  
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;  

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 

 
3. Az adatkezelés elvei: 
 

3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie.  
 

3.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
 

3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 
ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek.  
 

3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az 
Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

 
 

4. Az adatkezelés jogalapja: 

 
4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha  

- ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy  
- azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a 

továbbiakban: kötelező adatkezelés), vagy 
- ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 

járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.  
 

4.2. Amennyiben a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, 
az Adatkezelő a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, illetve harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön 
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hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti.  
 

 
5. Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés célját az alábbiak szerint határozza meg: 
- a http://csillaghegy-residence.hu honlapon eladásra kínált ingatlanok 

értékesítése 
- az Érintettek Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal való megismertetése 
- az Érintettek részére ajánlatok megtétele 

- az Érintettekkel való kapcsolattartás, 
- az Érintettek által megfogalmazott kérdések megválaszolása, 

- a fenti feladatokhoz kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása. 
 
 

6. A kezelt adatok köre 

 

6.1.  Az Adatkezelő az Érintett által, ügyfél kapcsolattartás céljából önkéntes hozzájárulása 
alapján megadott alábbi adatokat kezeli: 
 

- név, 
- e-mail cím, 

- telefonszám. 
 

6.2. Az Érintett a http://csillaghegy-residence.hu honlapon ezen fenti adatok önkéntes 

megadásával, a honlap használatával fejezi ki adatai kezeléséhez való hozzájárulást. 
Az Érintett hozzájárulása különösen magába foglalja az adatok gyűjtésére, felvételére, 

rögzítésére, rendszerezésére, tárolására, felhasználására, törlésére és 
megsemmisítésére vonatkozó hozzájárulást. 

 

 
7. Az adatkezelés időtartama 

 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett hozzájárulásán alapuló 
adatkezelése esetén legkésőbb az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses 

jogviszony fennállásáig kezeli, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől 
számított legfeljebb 5 (öt) évig, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett 

a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja.  
 
 

8. Adatfeldolgozás 

 

8.1. Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó 
külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott 

utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.  
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8.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 

jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja 
fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.  
 

8.3. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással 

nem bízható meg olyan szervezet, amely az Adatkezelő üzleti tevékenységében 
érdekelt.  

 
 

9. Adatbiztonság 

 
9.1. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az 

Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
Érintett magánszférájának védelmét.  
 

9.2. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok 
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
 

9.3. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 

9.4. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 

nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül 
ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. 
 

9.5. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori 

fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.  

 
 

10. Tájékoztatási kötelezettség 

 
10.1. Az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az Érintettet a 

személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről annak érdekében, hogy 
az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, 

valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon. A jelen adatvédelmi tájékoztatót az 
Érintett a http://csillaghegy-residence.hu honlapon megismerheti, annak elfogadásáról 
a tájékoztató melletti négyzet kocka kipipálásával nyilatkozik. 

 
10.2. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött 

technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak. A http://csillaghegy-
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residence.hu honlapon anonim látogatóazonosító (cookie, süti) működik, amely egy 

olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, 
amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ilyen jelsorozat – 

tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – 
önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet, azaz a látogatót azonosítani, 
csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más 

személyes információ megadása nem szükséges, az adatcsere gépek között történik 
meg. 

 
 

11. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek 

 
11.1. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező 
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 

11.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa az Érintettre 
vonatkozóan kezelt, illetve az általa 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.  
 

11.3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 (huszonöt) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére 
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.  

 
11.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak 
az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.  

 
11.5. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A 
felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) 
fordulás lehetőségéről.  

 
11.6. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 

személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő 

helyesbíti.  
 

11.7. A személyes adatot törölni kell, ha  
 

- kezelése jogellenes; 

- az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén 
alapul); 
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- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki;  
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

11.8. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az Érintett ezt 
kéri, vagy ha a rendelkezésére 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.  

 
11.9. Az Adatkezelő 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.  
 

11.10. A helyesbítésről, a zárolásról 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.  
 

11.11. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban, vagy 

az Érintett hozzájárulásával elektronikusan közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a 

bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
 

11.12. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 

- amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, 
illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  
- amennyiben a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

valamint  
- törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 
11.13. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
 

11.14. Amennyiben az Adatkezelő 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.  
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11.15. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az 
Adatkezelő 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az Érintett – a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül 
bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az 
Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható.  
 

11.16. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát 
megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben 

az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Érintettnek az 
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is. Az 
Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi 

jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő.  

 
 

12. Záró rendelkezés 

 
Az Adatkezelő jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. Az Adatkezelő 

honlapján teszi közzé a hatályos adatkezelési tájékoztatóját, amelyet az Érintettek az 
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadják 
el a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmát. 


