BANK360 CSOPORT
Adatkezelési Szabályzat
Hatályos 2022. január 01. napjától

1. Az adatkezelési szabályzat célja
A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám:
25716355-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921, a
továbbiakban: Adatkezelő I.), a Bank360 Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061
Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 27955350-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság, 01-09-358866, a továbbiakban: Adatkezelő II.), és Bank360 Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 29317116-2-42;
cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-386875, a továbbiakban: Adatkezelő
III.) (Adatkezelő I., Adatkezelő II., és Adatkezelő III. - mint együttesen Bank360 Csoport - a
továbbiakban együtt „Adatkezelők”) által alkalmazott, valamint az általa igénybe vett
adatfeldolgozók részére alkalmazni rendelt adatvédelmi és adatkezelési elveket.
Az Adatkezelők kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesznek igénybe, akik megfelelő garanciákat
nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfeleléshez és az érintettek
jogainak védelmének biztosításához, valamint az ehhez szükséges, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtásához. Az Adatkezelők úgy felelnek az általuk igénybe vett
adatfeldolgozó tevékenységéért, mintha saját maguk jártak volna el. Erre tekintettel az Adatkezelők
az Adatfeldolgozókkal megkötött szerződésben gondoskodnak arról, hogy az adatfeldolgozó
mindenkor megfeleljen a hatályos adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek.
Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelők különös tekintettel vette figyelembe:
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény,
• a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény,
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény,
• a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény,
• a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
• a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit.
A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások
minden területén, - mindenféle megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára biztosítva
legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.
2. Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek
2.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és kezelni.
2.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.
2.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
terjeszkedhetnek túl.
2.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
2.5. Az Adatkezelők az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített
korlátozásokat minden esetben betartják, tevékenységükről az érintettet annak igénye szerint,
elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
2.6. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők
érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik
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személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó / Ügyfél / Pályázó elérhető
adatait. Előzőeken túlmenően az Adatkezelők jogosultak a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges
és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló
alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó / Ügyfél / Pályázó adatai. A Felhasználó
/ Ügyfél / Pályázó a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőket, hogy a
titoktartási kötelezettségét fenntartsa.
2.7. Az Adatkezelők, mind saját tevékenységük (azaz a Bank360 Felületen, az Ingatlannet
Felületen, és egyéb módon /pl. telefonon keresztül, személyes ügyféltalálkozó során/ nyújtott
szolgáltatása során), mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködésük
során törekednek arra, hogy a Felhasználó részére releváns promóciókat jelenítsenek meg.
Mindennek érdekében a Felhasználó meghatalmazása alapján felhasználják a hivatkozott
adattovábbító(k)nál elérhető, a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat.
2.8. Az Adatkezelők, mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az
adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre,
amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
2.9. Az Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak
érdekében, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ezen intézkedések kiterjednek a gyűjtött
személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és
hozzáférhetőségükre. A hivatkozott intézkedések különösen azt hivatottak biztosítani, hogy a
személyes adatok a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé
illetéktelen harmadik személy számára.
3. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelők által a Bank360 Felületen és az Ingatlannet Felületen keresztül valamint egyéb
módon (pl. telefonon keresztül, személyes ügyféltalálkozó során) nyújtott szolgáltatásaik
hatékonyabbá tétele, valamint népszerűsítése érdekében az Ügyfél / Felhasználó dönthet úgy,
hogy egyes személyes adatait (név, lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím) megadja
reklámcélú megkeresés (közvetlen üzletszerzés) céljából, amelyek az Adatkezelők általi közös
adatkezelés keretében kerülnek kezelésre.
Az előzőeken túlmenően a Bank360 Felületen, illetve az Ingatlannet Felületen kínált, és
Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása,
kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, vagy személyes adatok megadása
és kezelése szükséges, amennyiben a látogató a vonatkozó ÁSZF-ek szerinti módon regisztrál.
3.1. A Bank360 Felületen és az Ingatlannet Felületen valamint egyéb módon (pl. telefonon
keresztül, személyes ügyféltalálkozó során) Adatkezelők által nyújtott szolgáltatásokra regisztráló
felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás
igénybevételekor Adatkezelők részére megadott adatok az Adatkezelők rendszereiben rögzítésre
kerülnek.
A Bank360 Felületen, illetve az Ingatlannet Felületen történő Felhasználó általi böngészéskor
keletkező információk (a Felhasználók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak
vagy próbálnak meg használni) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában
/Cookie-k használata/ rögzítetteket). Személyes adatok megadásával járó szolgáltatás
igénybevételének hiányában az Adatkezelők a Bank360 Felületen, illetve az Ingatlannet Felületen
használt cookie-k által gyűjtött adatokat egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez
kapcsolódó statisztikai adatokként kezeli.
3.2.
3.2.1. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Hpt. szerinti többes ügynöki tevékenységre
vonatkozó Üzletszabályzata V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenység során Adatkezelő II.
részére átadott személyes adatok, illetve a többes ügynöki tevékenységre vonatkozó ÜSZ alapján
végzett szolgáltatás nyújtása, valamint az Adatkezelő II., mint Többes Ügynök részére előírt
tájékoztatási, nyilvántartási és egyéb (pl. panaszkezelési) kötelezettségeinek teljesítése során
keletkezett személyes adatnak és /vagy banktitok, illetve üzleti titoknak minősülő adatok az
Adatkezelő II. rendszerében / nyilvántartásában rögzítésre kerülnek.
3.2.2. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Függő Biztosításközvetítői (többes ügynöki)
tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzata V. pontja szerinti – függő biztosításközvetítői (többes
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ügynöki) tevékenység során Adatkezelő II. részére átadott személyes adatok, illetve a többes
ügynöki tevékenységre vonatkozó ÜSZ alapján végzett szolgáltatás nyújtása, valamint az
Adatkezelő II., mint Többes Ügynök részére előírt tájékoztatási, nyilvántartási és egyéb (pl.
panaszkezelési) kötelezettségeinek teljesítése során keletkezett személyes adatnak és /vagy
banktitok, illetve üzleti titoknak minősülő adatok az Adatkezelő II. rendszerében / nyilvántartásában
rögzítésre kerülnek.
3.3. Az Adatkezelő III. által végzett - az Adatkezelő III. függő biztosításközvetítői tevékenységre
vonatkozó Üzletszabályzata V. pontja szerinti – függő biztosításközvetítői tevékenység során
Adatkezelő III. részére átadott személyes adatok, illetve a függő ügynöki tevékenységre vonatkozó
ÜSZ alapján végzett szolgáltatás nyújtása, valamint az Adatkezelő III., mint függő
biztosításközvetítő (Ügynök) részére előírt tájékoztatási, nyilvántartási és egyéb
kötelezettségeinek teljesítése során keletkezett személyes adatnak és /vagy biztosítási titok, illetve
üzleti titoknak minősülő adatok az Adatkezelő III. rendszerében / nyilvántartásában rögzítésre
kerülnek.
3.4 Az Adatkezelő II., mint a „NN-Bank360 Csoportos személybiztosítás” biztosítási szerződés
Szerződője lehetőséget biztosít a Bank360 Felületen az általa nyújtott szolgáltatásokra regisztráló
felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) számára a hivatkozott
biztosítási szolgáltatás igénybevételére a biztosítási szerződéshez, Biztosítottként történő
csatalakozás útján. A biztosítási szolgáltatás igénybevételére irányuló csatlakozási folyamat során
az Adatkezelő II., mint Szerződő részére megadott adatok az Adatkezelő II. rendszereiben /
nyilvántartásaiban (is) rögzítésre kerülnek.
3.5. Az Adatkezelők által a Bank360 Honlap Karrier és az Ingatlannet Honlap Állásajánlatok oldalán
keresztül – munkaerő-toborzás céljából – közzétett álláshirdetésekre jelentkező/pályázó
természetes személyek (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Pályázó) által az
álláshirdetésre történő jelentkezés során az Adatkezelők részére megadott adatok az Adatkezelők
rendszereiben rögzítésre kerülnek. A Pályázó adatait berögzítheti, illetve dokumentumként
fényképes önéletrajzát, motivációs levelét és egyéb dokumentumokat (pl. képesítést / végzettséget
igazoló bizonyítványok / oklevelek másolatát) csatolhatja a rendszer által biztosított módon és
formában.
3.6. Az Adatkezelő I. által végzett - az Adatkezelő I. Ingatlannet Felületen keresztül nyújtott
szolgáltatással kapcsolatos felhasználási feltételeket rögzítő Általános Szerződési Feltételek
szerinti – tevékenység során a részére átadott személyes adatok, illetve a vonatkozó ÁSZF alapján
végzett szolgáltatás nyújtása, valamint a részére előírt tájékoztatási, nyilvántartási és egyéb (pl.
panaszkezelési) kötelezettségeinek teljesítése során keletkezett személyes adatnak és /vagy üzleti
titoknak minősülő adatok az Adatkezelő I. rendszerében / nyilvántartásában rögzítésre kerülnek.
3.6.1. A Szolgáltatás használata általában regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas
adatok megadása nélkül is lehetséges, bizonyos szolgáltatások használata azonban
regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Adatkezelő
I. egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A regisztrációkor
kötelezően megadandó adatok a Felhasználó neve (megkülönböztetés céljából), e-mail címe
(kapcsolattartás és tájékoztatás céljából), valamint telefonszáma (kapcsolattartás és tájékoztatás
céljából) a Felhasználó IP címe (csalás és visszaélés megelőzésének céljából).
Adatkezelő I. bizonyos szolgáltatások esetében a Felhasználó lakcímének megadását is előírhatja,
amelyeket az Adatkezelő I. kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel, az Ingatlannet
Felületen nem jelenik meg.
A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az
adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés
jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt
eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja.
3.6.2. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében hirdetést ad fel, az
Adatkezelő I. kezelni fogja az adott felhasználó hirdetésfeladással kapcsolatos adatait. A
Szolgáltatás Adatkezelő I. részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével
kapcsolatban a felhasználók részérő további adatok megadása válhat szükségessé.
3.6.3. Az Adatkezelő I. a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés
és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor
bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Adatkezelő I. kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás
felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása,
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az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.
Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika
készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az
Adatkezelő I. szerverén. A felhasználók IP címeit az Adatkezelő I. semmilyen olyan más adathoz
nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
3.6.4. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében hirdetést ad fel, az
Adatkezelő I. kezelni fogja az adott felhasználó hirdetésfeladással kapcsolatos adatait. A
Szolgáltatás Adatkezelő I. részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével
kapcsolatban a felhasználók részérő további adatok megadása válhat szükségessé.
3.6.5. Az Adatkezelő I. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes
azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel
való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
3.6.6. A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban
az Adatkezelő I. is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az
egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
3.6.7. A Szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az
Adatkezelő I. adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben
előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok
átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra
is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően, csak az
egyes felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját
adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
3.6.8. Az Adatkezelő I. együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a
bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Adatkezelő
I. a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes
felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy
személynek.
3.6.9. Bár az Adatkezelő I. az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket
foganatosít ennek biztosítására, az Adatkezelő I. nem garantálja, hogy az egyes felhasználók
Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül
megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek
lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi
rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki.
Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt
jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő I. a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is
jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok
kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést
biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és
egyéb adatainak kezelésére.
3.6.10. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk
használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi
tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani.
Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek
következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Adatkezelő I. és más adatkezelők által
kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes
kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.
3.6.11. A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Adatkezelő I. hírközlési eszköz útján
létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez
az Adatkezelő I. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi
szükségessé. Ennek megfelelően az Adatkezelő I. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint
törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és
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ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít
(például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).
3.6.12. A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok
módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján
érhetnek el. A felhasználó írásban, a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi funkción
keresztül kérheti fiókja megszüntetését is. Az Adatkezelő I., mint adatkezelő kérésre tájékoztatást
ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak
joguk van kérni adataik törlését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi funkción
keresztül.
3.6.13. Az Ingatlannet.hu-n megjelent valamennyi tartalmat, illetve egyéb publikált anyagot szerzői
jog védi. Ezek bármilyen formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű
felhasználása - a vonatkozó ÁSZF 6.1. pontjában rögzítettek kivételével - kizárólag az Adatkezelő
I. előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az Adatkezelő I. semmiféle felelősséget nem vállal az
oldalon megjelent hirdetések tartalmáért, illetve a hirdetésekhez feltöltött képekért!
4. Az adatkezelések jogalapja, célja, módja és időtartama
4.1. Az Adatkezelők által Bank360 Felületen és egyéb módon (pl. telefonon keresztül,
személyes ügyféltalálkozó során) - az ÁSZF alapján - nyújtott reklámszolgáltatásokkal
összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama:
4.1.1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőkre, illetve az általuk végzett tevékenységekre a vonatkozó jogszabályok alapján
kötelezően végzendő adatkezelési, adatmegőrzési, adattovábbítási kötelezettség teljesítése,
illetőleg a Felhasználók hozzájárulása.
a. A Bank360 Felületen regisztráló Felhasználó hozzájárulása. A Bank360 Felület használata
során keletkezett és testreszabásra használt cookie-k által tárolt adatok alapján végezett
profilalkotási tevékenység vonatkozásában a személyes adatok megadásával járó szolgáltatást
igénybe vevő Felhasználó hozzájárulása.
b. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő jogos érdeke
is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, jogi, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, adójogi, számviteli,
egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.1.2. Az adatkezelés célja az ÁSZF 4. pontjában leírt szolgáltatások nyújtása:
a. az Felhasználóval / Ügyféllel való közvetlen kapcsolatfelvétel az Adatkezelők által telefonon,
postai úton és email-en keresztül,
b. közvetlen megkeresés módszerével végzett reklám és tájékoztató tevékenység, amelynek
keretében pénzügyi termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával kapcsolatos reklám
vagy címzett reklámküldemény kerül továbbítása a Felhasználó/Ügyfél részére (közvetlen
üzletszerzés),
c. gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb
címzett tartalom küldése a Felhasználó/Ügyfél részére email-en,
d. hírlevelek, ajánlatok küldése a Felhasználó/Ügyfél részére,
e. személyes adatok továbbítása a Kalkulátorban megjelenített pénzügyi intézmények részére a
Felhasználóval/Ügyféllel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan,
f. a Bank360 Felület, illetve az azon elérhető szolgáltatások javítása és fejlesztése, továbbá
Bank360 Felülettel, illetve az azon elérhető szolgáltatásokkal összefüggő visszaélések/csalások
megelőzése és kivizsgálása.
4.1.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén
- az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
b. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
c. Az Adatkezelők jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelők jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési
idő 5 év)
4.1.4. A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó/Ügyfél önkéntes és megfelelő
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(az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel
kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása alapján az Adatkezelőket felhatalmazza arra, hogy:
(i) hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelőkkel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése
után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is - a
részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint
tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.
(ii) a Felhasználóra/Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelők, a szolgáltatásainak
nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelőkkel szerződéses viszonyban lévő és
titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói,
nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó/Ügyfél számára nyújtandó - az előzőekben rögzített
- tanácsadás céljából, illetve marketing célokra kiszolgáltassa.
(iii) az Adatkezelők és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból
levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül
a Felhasználót/Ügyfelet értesítsék az Adatkezelők, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és
termékeiről.
(iv) az Adatkezelők szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából
levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül
üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő ügyfél-, illetve felhasználói adatokra vonatkozó
tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy
telefonon – bekérjenek, azokat ellenőrizzék és tárolják.
4.1.5. A Felhasználó/Ügyfél - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul
ahhoz), hogy:
(i) jelen szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és egyéb módon (pl. Telefonon keresztül,
személyes ügyféltalálkozó során) az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami
történhet többek között a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) használatával,
vagy a Bank360 Felületen és egyéb módon (pl. telefonon keresztül, személyes ügyféltalálkozó
során) elérhető egyéb – a Adatkezelők által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás (ÁSZF 2.
pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor
megjelenő ablakban történő adatkitöltés és az Adatvédelmi szabályzat elfogadás, majd azt
követően a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy
„Részletek”, vagy „Érdekel”, vagy „Igénylem”, stb.) történő kattintás útján, továbbá telefonhívás
során tett szóbeli nyilatkozattal vagy személyes találkozó alkalmával megtett írásbeli nyilatkozattal/
(ii) amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás
igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez
megadott személyes adatait az Adatkezelők közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és
statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelhetik és felhasználhatják, ameddig az erre
vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelők felé meg nem teszi.
4.1.6. Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól
eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó/Ügyfél
kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem
rendelkezik).
4.1.7. Az Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó /Ügyfél email
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő
vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót/Ügyfelet terheli, aki
az e-mail címet megadta.
4.1.8. A Felhasználó/Ügyfél által megadott és kizárólag a Felhasználó/Ügyfél hozzájárulása
alapján kezelt személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8
munkanapon belül kerül sor. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és
visszafordíthatatlan módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő
deperszonalizálása útján valósul meg. A deperszonalizálás olyan művelet, amelynek
eredményeképpen a Felhasználó/Ügyfél és az Adatkezelő(k) által kezelt adatai közötti kapcsolat
helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.
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Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó/Ügyfél által
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a
Felhasználó/Ügyfél regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az
adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.
4.1.9. A Felhasználó/Ügyfél általi regisztrációnak minősül a Holnapon Adatkezelők által nyújtott
szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg
alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek”, vagy „Érdekel”, vagy
„Igénylem”, „Visszahívást kérek”, stb.) történő kattintás, továbbá a Bank360 Felületen a
regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).
4.1.10. Az Adatkezelők tájékoztatják Felhasználót/Ügyfelet, hogy az általuk – díjmentesen –
nyújtott Pénzügyi termék figyelő szolgáltatásra vonatkozó Regisztráció során a reklámcélú
adatkezeléshez való hozzájárulás megadása nem mellőzhető, mivel a Regisztrációval igénybe
vett, előzőekben megnevezett szolgáltatás lényegi tartalma az ÁSZF 4.2. pontja szerinti
Hírlevélszolgáltatás szolgáltatás, amely az itt hivatkozott adatkezelési hozzájárulás hiányában nem
nyújtható.
4.2. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Üzletszabályzat - Hpt. szerinti Többes
Ügynöki tevékenységéhez V. pontja szerinti – az ügyfél által igényelt többes ügynöki
tevékenységével összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama.
4.2.1. Az adatkezelés jogalapja:
a. Az Adatkezelő II. többes ügynöki tevékenysége során az adatkezelés jogalapját a többes
ügynöki tevékenységre vonatkozó ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályokban rögzített
tájékoztatást, nyilvántartást és adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
b. Az Adatkezelő II. (mint megbízott) és megbízó pénzügyi intézményekkel kötött szerződések
teljesítése, valamint az adott pénzügyi szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések
teljesítése.
c. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő II. jogos
érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása vonatkozó, jogi,
adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.2.2. Az adatkezelés célja:
a. a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének
elősegítésére irányuló tevékenységre irányadó jogszabályi kötelezettségek (pl. tájékoztatási,
elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség, egyéb adójogi, számviteli kötelezettség, jogvita
lezárása, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának
fenntartása) teljesítésének (valamint annak igazolhatóságának) biztosítása,
b. többes ügynöki tevékenység megítélhetőségének biztosítása a többes ügynöki tevékenységre
vonatkozó ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályok alapján.
4.2.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
b. Az Adatkezelő II. jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelő II. jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános
elévülési idő 5 év).
4.2.4. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Üzletszabályzat - Hpt. szerinti Többes
Ügynöki tevékenységéhez V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenység kapcsán jelen
szabályzat elfogadása az Ügyfél, mint Látogató által kifejezett, közvetítői tevékenység
igénybevételére irányuló szándék jelzésével történik.
4.2.5. Az Adatkezelő II. tájékoztatja Felhasználót, hogy az általa nyújtott közvetítői (többes ügynöki)
tevékenység igénybevételére vonatkozó regisztráció nem eredményezi az Adatkezelők által az
ÁSZF 4.2. pontja szerinti nyújtandó pénzügyi termék figyelő szolgáltatás megigénylését, illetve
annak igénybevételét mindaddig amíg a Felhasználó ezen szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kifejezett szándékát nem jelzi. Ennek megfelelően a közvetítői (többes ügynöki) tevékenység
igénybevételére vonatkozó regisztráció során a reklámcélú adatkezeléshez való hozzájárulás
megadása mellőzhető.
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4.3. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Üzletszabályzat – Függő
Biztosításközvetítői (Többes Ügynöki) tevékenységéhez V. pontja szerinti – az ügyfél által
igényelt függő biztosításközvetítői (többes ügynöki) tevékenységével összegfüggő
adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama.
4.3.1. Az adatkezelés jogalapja:
a. Az Adatkezelő II. függő biztosításközvetítői (többes ügynöki) tevékenysége során az
adatkezelés jogalapját a függő biztosításközvetítői (többes ügynöki) tevékenységre vonatkozó ÜSZ
II. pontjában hivatkozott jogszabályokban rögzített tájékoztatást, nyilvántartást és adatkezelést
elrendelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
b. Az Adatkezelő II. (mint megbízott) és megbízó biztosítókkal kötött szerződések teljesítése,
valamint az adott pénzügyi szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.
c. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő II. jogos
érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása vonatkozó, jogi,
adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.3.2. Az adatkezelés célja:
a. a biztosítóval kötött megbízási szerződés alapján biztosítási termék/szolgáltatás nyújtásának,
ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységre
irányadó jogszabályi kötelezettségek (pl. tájékoztatási, elszámolási vagy nyilvántartási
kötelezettség, egyéb adójogi, számviteli kötelezettség, jogvita lezárása, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása) teljesítésének
(valamint annak igazolhatóságának) biztosítása,
b. többes ügynöki tevékenység megítélhetőségének biztosítása a függő biztosításközvetítői
(többes ügynöki) tevékenységre vonatkozó ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályok alapján.
4.3.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
b. Az Adatkezelő II. jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelő II. jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános
elévülési idő 5 év)
4.3.4. Az Adatkezelő II. által végzett - az Adatkezelő II. Üzletszabályzat - Függő Biztosításközvetítői
(Többes Ügynöki) tevékenységéhez V. pontja szerinti – függő biztosításközvetítői (többes ügynöki)
tevékenység kapcsán jelen szabályzat elfogadása az Ügyfél, mint Látogató által kifejezett,
közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándék jelzésével történik.
4.3.5. Az Adatkezelő II. tájékoztatja Felhasználót, hogy az általa nyújtott függő biztosításközvetítői
(többes ügynöki) tevékenység igénybevételére vonatkozó regisztráció nem eredményezi az
Adatkezelők által az ÁSZF 4.2. pontja szerinti nyújtandó pénzügyi termék figyelő szolgáltatás
megigénylését, illetve annak igénybevételét mindaddig amíg a Felhasználó ezen szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kifejezett szándékát nem jelzi. Ennek megfelelően a közvetítői (többes
ügynöki) tevékenység igénybevételére vonatkozó regisztráció során a reklámcélú adatkezeléshez
való hozzájárulás megadása mellőzhető.
4.4. Az Adatkezelő III. által végzett - az Adatkezelő III. Üzletszabályzat - Függő Biztosítás
Közvetítői tevékenységhez V. pontja szerinti – az ügyfél által igényelt függő
biztostásközvetítői (ügynöki) tevékenységével összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja,
módja és időtartama.
4.4.1. Az adatkezelés jogalapja:
a. Az Adatkezelő III. függő biztosításközvetítői tevékenysége során az adatkezelés jogalapját a
függő biztosításközvetítői ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályokban rögzített tájékoztatást,
nyilvántartást és adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
b. Az Adatkezelő III. (mint megbízott) és megbízó biztosítóval kötött szerződések teljesítése,
valamint az adott biztosítási szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.
c. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő III. jogos
érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, jogi, adójogi,
számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.4.2. Az adatkezelés célja:
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a. a biztosítóval kötött megbízási szerződés alapján biztosítási szolgáltatás nyújtásának, ilyen
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységre irányadó
jogszabályi kötelezettségek (pl. tájékoztatási, elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség, egyéb
adójogi, számviteli kötelezettség, jogvita lezárása, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a
felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása) teljesítésének (valamint annak
igazolhatóságának) biztosítása.
b. függő biztosításközvetítői tevékenység megítélhetőségének biztosítása a függő
biztostásközvetítői tevékenységre vonatkozó ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályok alapján.
4.4.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
b. Az Adatkezelő III. jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelő III. jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános
elévülési idő 5 év)
4.4.4. Az Adatkezelő III. által végzett - az Adatkezelő III. Üzletszabályzat - Függő Biztosítás
Közvetítői tevékenységhez V. pontja szerinti – függő biztosításközvetítői tevékenység kapcsán
jelen szabályzat elfogadása az Ügyfél, mint Látogató által kifejezett, közvetítői tevékenység
igénybevételére irányuló szándék jelzésével történik.
4.5. Az Adatkezelő II., mint a „NN-Bank360 Csoportos személybiztosítás” biztosítási
szerződés (a továbbiakban: Biztosítási Szerződés) Szerződője a hivatkozott biztosítási
szerződés alapján kifejtett tevékenységével összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja,
módja és időtartama.
4.5.1. Az adatkezelés jogalapja:
a. Az Adatkezelő II. mint a „NN-Bank360 Csoportos személybiztosítás” biztosítási szerződés
Szerződője által e minőségében kifejtett tevékenysége során az adatkezelés jogalapját a
Biztosítási Szerződésben, valamint az abban hivatkozott jogszabályokban rögzített tájékoztatást,
nyilvántartást és adatkezelést elrendelő szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
b. Az Adatkezelő II. (mint Szerződő) és a szolgáltatást nyújtó biztosítóval kötött szerződés(ek)
teljesítése, valamint az adott biztosítási szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések
teljesítése.
c. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő II. jogos
érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, jogi, adójogi,
számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.5.2. Az adatkezelés célja:
a. a biztosítóval kötött biztosítási szerződés alapján a biztosítási szolgáltatás Felhasználók, mint
leendő biztosítottak részére történő elérhetővé tételével és annak igénybevétel esetén a biztosítási
szolgáltatás szerződésszerű nyújtásához kapcsolódó - szerződéses és jogszabályi kötelezettségek (pl. tájékoztatási, elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség, egyéb adójogi,
számviteli kötelezettség, jogvita lezárása, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a
felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása) teljesítésének (valamint annak
igazolhatóságának) biztosítása.
4.5.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
b. Az Adatkezelő II. jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelő II. jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános
elévülési idő 5 év)
4.6. Az Adatkezelők, mint a Bank360 Honlapon, valamint az Ingatlannet Honlapon közzétett
álláspályázatok meghirdetői a hivatkozott álláshirdetésekre benyújtott pályázatok alapján
azok kezelése és elbírálása során kifejtett tevékenységével összegfüggő adatkezelés
jogalapja, célja, módja és időtartama:
4.6.1. Az adatkezelés jogalapja:
a. Az Adatkezelők által a Bank360 Honlap Karrier oldalán, valamint az Ingatlannet Honlap
Állásajánlataink oldalán közétett álláshirdetésre jelentkező Pályázó
– megfelelő tájékoztatáson alapuló – kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
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b. Az adatkezelés jogalapja lehet még az Adatkezelő jogos érdeke is, amely alapulhat jogvita
lezárásához, visszaélések/csalások megelőzéséhez, a Pályázók adatbiztonságának
fenntartásához, egyéb nyilvántartási és jogi kötelezettség teljesítéséhez fűződő érdekében.
4.6.2. Az adatkezelés célja:
a. a Pályázó való közvetlen kapcsolatfelvétel az Adatkezelők által telefonon, postai úton és emailen keresztül,
b. a Bank360 Honlap Karrier oldalán, valamint az Ingatlannet Honlap Állásajánlataink oldalán az
állásajánlatra pályázó adatait, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettségét,
végzettségét, szakmai tapasztalatát, motivációját az Adatkezelők a munkaszervezetükben
megüresedő, vagy újként kialakítására kerülő pozíciók betöltése során figyelembe vegyék, a
beérkező pályázatokat nyomon kövessék, kiértékeljék, illetve e célból a rendszereiben történő
adatrögzítést követően azok törléséig tárolják.
c. közvetlen megkeresés módszerével végzett reklám és tájékoztató tevékenység, amelynek
keretében a Adatkezelők által közétett álláshirdetéssekkel kapcsolatos reklám vagy címzett
reklámküldemény kerül továbbítása a Pályázó részére,
d. a Bank360 Honlap, illetve az azon elérhető álláshirdetések megjelenítésének javítása és
fejlesztése, továbbá Bank360 Honlappal, illetve az azon elérhető álláshirdetésekkel összefüggő
visszaélések/csalások megelőzése és kivizsgálása.
e. az Ingatlannet Honlap, illetve az azon elérhető álláshirdetések megjelenítésének javítása és
fejlesztése, továbbá az Ingatlannet Honlappal, illetve az azon elérhető álláshirdetésekkel
összefüggő visszaélések/csalások megelőzése és kivizsgálása.
4.6.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén
- az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
b. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
c. Az Adatkezelők jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelők jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési
idő 5 év)
4.6.4. A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Pályázó önkéntes és megfelelő (az
adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos
jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az
Adatkezelőket felhatalmazza a jelen szabályzat 4.6.2. pontjában részletezett célok szerinti
adatkezelésre.
4.6.6. Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól
eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Pályázó kifejezett,
előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik).
4.6.7. A Pályázó által megadott és kizárólag a Pályázó hozzájárulása alapján kezelt személyes
adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül kerül sor. Az
adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő
törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalizálása útján valósul meg. A
deperszonalizálás olyan művelet, amelynek eredményeképpen a Pályázó és az Adatkezelő(k) által
kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Pályázó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás, bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén Adatkezelők jogosultak a Pályázó által megadott adatokat - a Pályázó
hozzájárulásának visszavonása esetén is - a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.
4.6.8. A Pályázó általi jelentkezésnek / pályázásnak minősül a Holnapon Adatkezelők által
közzétett álláshirdetésre jelentkezéskor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató
szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Küldés” stb.) történő kattintás.
4.7. Az Adatkezelő I. által Ingatlannet Felületen keresztül – a felhasználási feltételeket rögzítő
Általános Szerződési Feltételek alapján - nyújtott Szolgáltatással összegfüggő adatkezelés
jogalapja, célja, módja és időtartama:
4.7.1. Az adatkezelés jogalapja:
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Az Adatkezelő I., illetve az általa végzett tevékenységekre a vonatkozó jogszabályok alapján
kötelezően végzendő adatkezelési, adatmegőrzési, adattovábbítási kötelezettség teljesítése,
illetőleg a Felhasználók hozzájárulása.
a. Az Ingatlannet Felületen regisztráló Felhasználó hozzájárulása. Az Ingatlannet Felület
használata során keletkezett és testreszabásra használt cookie-k által tárolt adatok alapján
végezett profilalkotási tevékenység vonatkozásában a személyes adatok megadásával járó
szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó hozzájárulása.
b. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő jogos érdeke
is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, jogi, visszaélések/csalások
megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, adójogi, számviteli,
egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.
4.7.2. Az adatkezelés célja - a felhasználási feltételeket rögzítő Általános Szerződési Feltételek
szerinti - Szolgáltatás nyújtása:
a. a Felhasználóval kötött szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltatás nyújtására irányuló
tevékenységre irányadó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítésének (valamint
annak igazolhatóságának) biztosítása,
b. az Felhasználóval való közvetlen kapcsolatfelvétel az Adatkezelő I. által telefonon, postai úton
és email-en keresztül,
c. közvetlen megkeresés módszerével végzett reklám és tájékoztató tevékenység, amelynek
keretében reklám vagy címzett reklámküldemény kerül továbbítása a Felhasználó részére
(közvetlen üzletszerzés),
d. gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb
címzett tartalom küldése a Felhasználó részére email-en,
e. hírlevelek, ajánlatok küldése a Felhasználó részére,
f. az Ingatlannet Felület, illetve az azon elérhető Szolgáltatás javítása, fejlesztése, továbbá az
Ingatlannet Felülettel és azon elérhető Szolgáltatással összefüggő visszaélések/csalások
megelőzése és kivizsgálása.
4.7.3. Az adatkezelés időtartama:
a. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén
- az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
b. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
- a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
c. Az Adatkezelő I. jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
- az Adatkezelő I. jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési
idő 5 év)
4.7.4. A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó önkéntes és megfelelő (az
adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos
jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az
Adatkezelő I.et felhatalmazza arra, hogy:
(i) hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelő l.-el fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése
után is, vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is - a
részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint
tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.
(ii) a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő I. a szolgáltatásainak
nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelő I.-el szerződéses viszonyban lévő és
titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói,
nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó számára nyújtandó - az előzőekben rögzített –
Szolgáltatás nyújtása céljából kiszolgáltassa.
(iii) az Adatkezelő I. és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból
levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül
a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő I., illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.
(iv) az Adatkezelő I. Szolgáltatásának ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából
levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül
üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő ügyfél- illetve felhasználói adatokra vonatkozó
tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy
telefonon – bekérjenek, azokat ellenőrizzék és tárolják.

Oldal 11 / 24

4.7.5. A Felhasználó - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul ahhoz),
hogy:
(i) jelen szabályzat elfogadásának minősül az Adatkezelő I. által nyújtott Szolgáltatás
igénybevétele /ami történhet többek között a Szolgáltatás való regisztrálás, a Szolgáltatás
igénybevételekor megjelenő felületen történő adatkitöltés és az Adatvédelmi szabályzat elfogadás,
majd azt követően a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább”
vagy „Részletek”, vagy „Igénylem”, stb.) /,
(ii) amennyiben a Szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a Szolgáltatás igénylését
követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez megadott
személyes adatait az Adatkezelő I. közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai
adatkezelés céljára mindaddig kezelhetik és felhasználhatják, ameddig az erre vonatkozó tiltó
nyilatkozatot az Adatkezelő I. felé meg nem teszi.
4.7.6. Az Adatkezelő I. a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól
eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó
kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem
rendelkezik).
4.7.7. Az Adatkezelő I. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót/Ügyfelet terheli, aki
az e-mail címet megadta.
4.7.8. A Felhasználó által megadott és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül
kerül sor. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan
módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalizálása útján valósul
meg. A deperszonalizálás olyan művelet, amelynek eredményeképpen a Felhasználó és az
Adatkezelő(k) által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen
megszűnik.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő I. jogosult a Felhasználó
regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor
bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a
lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.
4.7.9. A Felhasználó általi regisztrációnak minősül az Ingatlannet Felületen Adatkezelő I. által
nyújtott Szolgáltatás igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató
szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek”, vagy
„Igénylem”, stb.) történő kattintás, továbbá az Ingatlannet Felületen a regisztráció menü pontra
történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).
4.7.10. Az Adatkezelő I. tájékoztatja Felhasználót/Ügyfelet, hogy az általa nyújtott Ingyenes
ingatlanhirdető szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a reklámcélú adatkezeléshez való
hozzájárulás megadása nem mellőzhető, mivel a regisztrációval igénybe vett, előzőekben
megnevezett szolgáltatás lényegi tartalma a vonatkozó ÁSZF 2.2.1. pontja szerinti
hírlevélszolgáltatás szolgáltatás, amely az itt hivatkozott adatkezelési hozzájárulás hiányában nem
nyújtható.
4.8.
4.8.1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot
egyoldalúan vagy az adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
érdekében módosítsák. Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján – az Adatkezelők
jogosultak különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát
szabályzatot kiegészíteni, vagy módosítani. Az Adatkezelők az előzőekben részletezett
módosításokról kötelesek legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Bank360
Honlapon és az Ingatlannet Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a
Felhasználó/Ügyfél/Pályázó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a
Felhasználókat/Ügyfeleket/Pályázót.
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4.8.2.
A
módosított
tartalmú
Adatkezelési
Szabályzat
hatálya
azon
Felhasználókra/Ügyfelekre/Pályázókra, akik vonatkozásában az Adatkezelő már a jelen szabályzat
módosítását megelőzően is adatkezelést folytattak, - az adatkezelést elrendelő jogszabályi
kötelezettségeknek való megfelelés érdekében módosítások kivételével - csak a módosított
tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki. Az előbb írtak vonatkozásában a
módosított feltételeket fogadásának minősül - többek között -, a jelen szabályzat 4.1.5. (i) pontjában
hivatkozott szolgáltatások Felhasználó/Ügyfél által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos
igénybevétele, vagy a Pályázó általi újabb álláspályázat benyújtása. Amennyiben a
Felhasználó/Ügyfél/Pályázó a módosított feltételeket nem kívánja fogadni, úgy jogosult az
adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelőkkel, mint szolgáltatókkal
kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.
4.9.
4.9.1. A jelen szabályzat szerint megadott hozzájárulást az Ügyfél az egyes Adatkezelők
tekintetében egyedileg is visszavonhatja, illetve módosíthatja.
4.9.2. Jelen szabályzatban rögzített rendelkezések az Ügyféllel/ Pályázóval esetlegesen korábban
már létrejött adatok, információk kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodásokat,
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokat (a közvetlen üzletszerzési célból az egyes
Adatkezelőknek külön adott hozzájáruló nyilatkozatok kivételével) nem váltják fel, azokat csupán
kiegészítik. Amennyiben az Ügyfél/Pályázó bármely Adatkezelő vonatkozásában jelzi, hogy a jelen
szabályzatban foglaltak szerinti adatkezelést részére – bár ahhoz korábbi nyilatkozatában
hozzájárult – nem kívánja lehetővé tenni, úgy az az adott Adatkezelő tekintetében a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásának tekintendő.
5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás
5.1. Az Adatkezelők jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása
érdekében jogosultak külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általuk kezelt személyes adatokat
maguk – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével - dolgozzák fel. A külső adatfeldolgozó az
Adatkezelők tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és
titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok végez el, az Adatkezelők nevében és javára.
Külső adatfeldolgozók listája:
Rackforest Kft: tárhelyszolgáltató
Rackhost Kft: tárhelyszolgáltató
Econokomplex: könyvelés
Amazon SES: direkt marketing célú megkeresés
Google LLC: fájlok tárolása
Realio Kft. : számlázás
Monday: fájlok tárolása
Cortex Bt.: bankkártyás fizetés
Facebook: direktmarketing célú megkeresés
5.2. Az Adatkezelők e minőségükben jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és
általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
5.3. A Felhasználó/Ügyfél a jelen adatkezelési szabályzat 3.1. pontjában hivatkozott
„Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőket, hogy:
5.3.1. A pénzügyi termék figyelő szolgáltatás igénybevétel esetén, annak részét képező
Adattovábbítási szolgáltatás keretében (Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont) a jelen
szabályzat 3.1. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek
a Holnapon az Adatkezelők által megjelenített promóciókban szereplő szolgáltatásokat nyújtó
Együttműködő Partnereinek, amelyek számára a promóciókban szereplő szolgáltatásaik
vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják
felhasználni.
5.3.2. A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az
Adatkezelők kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) részére, amelyek a hivatkozott
adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.
5.4. Az Adattovábbítással érintett pénzügyi intézmények: Együttműködő partnerek listája
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5.5. Az Ügyfél, mint (leendő) biztosított a jelen adatkezelési szabályzat 4.5. pontjában hivatkozott
Biztosítási Szerződéshez való csatlakozási szándékát jelző, biztosítotti nyilatkozat megtételével
felhatalmazza az Adatkezelő II.-t és Adatkezelő III.-t, hogy a Biztosítási Szerződés szerinti
biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító részére a csatlakozási szándék jelzése során megadott és
rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Biztosítási Szerződésben és az ahhoz
kapcsolódó Biztosítási Feltételekben rögzítettek biztosító általi teljesítése céljából.
5.6. Az Ügyfél az Adatkezelő II. Üzletszabályzat - Hpt. szerinti Többes Ügynöki tevékenységéhez
V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenysége igénybevételére irányuló szándékának jelzésével
felhatalmazza az Adatkezelő II.-t, hogy:
- az általa kiválasztott és igénybe venni kívánt pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény
részére, illetve
- az Ügyfél hitelkérelmének elsődlegesen kiválasztott pénzügyi intézmény mellett az
Üzletszabályzat - Hpt. szerinti Többes Ügynöki tevékenységéhez XI.3.2.m. pontjában
meghatározottak szerint további versengő szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézmény(ek) részére
az igénybevételi szándék jelzése során megadott és rá vonatkozó személyes adatok továbbításra
kerüljenek abból célból, hogy a pénzügyi intézmény az Ügyfelet visszahívja vagy vele más módon
kapcsolatos létesítsen, és ennek keretében tájékoztatás adjon a kiválasztott szolgáltatás pontos
részleteiről, valamint a szolgáltatásra vonatkozó igénylési / szerződéskötési folyamatról.
5.7. Az Ügyfél az Adatkezelő II. Üzletszabályzat – Függő Biztosításközvetítői (Többes Ügynöki)
tevékenységéhez V. pontja szerinti – függő biztosításközvetítői (többes ügynöki) tevékenysége
igénybevételére irányuló szándékának jelzésével felhatalmazza az Adatkezelő II.-t, hogy az általa
kiválasztott és igénybe venni kívánt biztosítási terméket/szolgáltatást nyújtó biztosító részére,
továbbításra kerüljenek abból célból, hogy a biztosító az Ügyfelet visszahívja vagy vele más módon
kapcsolatos létesítsen, és ennek keretében tájékoztatás adjon a kiválasztott szolgáltatás pontos
részleteiről, a szolgáltatásra vonatkozó igénylési / szerződéskötési folyamatról, valamint az
igénybe kívánt biztosítási termék/szolgáltatás vonatkozásában az Ügyféllel szerződést kössön.
6. Cookie-k használata, webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló́ külső̋ szolgáltatók
6.1. Bank360 Felületekre vonatkozó rendelkezések:
6.1.1. Az Adatkezelők ezúton tájékoztatják a Felhasználót, hogy az általuk használt Bank360
Honlap üzemeltetője a Adatkezelő I. a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több
karaktersorozatból álló azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó
számítógépén.
Adatkezelő I. sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek az általa üzemeltetett honlapok
megfelelő működéséhez. A látogatók igénye alapján Adatkezelő I. további sütiket is felhasználhat,
amik segítik a honlapok használatát, megkönnyítik a bejelentkezési adatok kitöltését, statisztikákat
gyűjtenek a honlapok optimalizálásához és elősegítik a látogatók érdeklődésének megfelelő
tartalmak meghatározását. Adatkezelő I. a látogatók által előnyben részesített beállításoknak
megfelelően helyez el sütiket.
6.1.2. A Felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy kizárólag a honlapok működéséhez
elengedhetetlen sütik (Szükséges sütik) használatát engedélyezi, vagy hozzájárulását adja a
Testreszabáshoz használt sütikhez.
Szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a Adatkezelő I. honlapokon történő böngészés
során az alap funkciók használatához.
Testreszabáshoz használt sütik: ezek a sütik összegyűjtik és megjegyzik a látogatók preferenciáit
az Adatkezelő I. honlapokon, amivel segítik ezen weboldalak általános felhasználói élményének
növelését. Továbbá a honlapokon tapasztalt személyes preferenciák, böngészési múlt alapján
segítik a közösségi média és a fizetett reklámok hatékonyságának növelését. Az aggregált és
anonim információk elemzésekhez kerülnek felhasználásra.
A Testreszabáshoz használt sütik elfogadása esetén a Bank360 Felületek üzemeltetője külső
szolgáltatók (Google Analytics, Google Ads, Google AdSense, Google Remarketing, DoubleClick,
Adverticum, HotJar, Optimizely, Facebook) követő kódjait is igénybe veszi a felhasználói élmény
növelésének érdekében.
A sütit a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a
sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.
6.2. Ingatlannet Felületekre vonatkozó rendelkezések:
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A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Adatkezelő I. kisméretű, a felhasználóval
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a
Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további
látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó
számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.
Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelő I.-hez került adatokat az Adatkezelő
I. nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a
felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet
hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő
I. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A
cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen,
illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való
hozzáféréshez. Az Adatkezelő I. az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az
érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával harmadik személy számára. A cookie-kal
kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.
Az online hirdetések weboldalakon történő̋ megjelenése során a webanalitikai és hirdetéskiszolgáló́ rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookiekat és egyéb kliens oldali tarolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok
következők lehetnek:
Böngésző̋ típusa és annak beállításai; az eszközön futó́ operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
az
IP
cím
amelyről
a
Felhasználó́
felkereste
az
adott
weboldalt;
egyes eszközön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő̋ alapján a
Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani
számára; az eszköz földrajzi helyére vonatkozó́ adatok, amennyiben azt a Felhasználó́
eszközbeállításai során engedélyezte.
6.2.1. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönség mérési szolgáltatása során cookiet alkalmaz az internetező̋ által használt böngésző̋ beazonosítása, az új és visszatérő̋ látogatók
megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó́ statisztikák készítése céljából. A Gemius
adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott
cookie
megtiltásának
módjáról
a
Gemius
weboldala
tartalmaz
bővebb
felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.
6.2.2. Az Üzemeltető a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja.
A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának
elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző̋) használ
információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó́ IP-címét) a
Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő̋, vagy az adott harmadik felek a Google
Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google
Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő̋ cookie-kat helyez el a
Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a
Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődi körön alapuló́ reklámot tesz számukra
elérhetővé́ más weboldalakon. A nyomon követő̋ cookie lehetővé́ teszi a Google Inc. számára a
honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”
a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu honlapon érhető̋ el.
6.2.3. Az Adatkezelő I. a Capturly és Matomo szolgáltatásait használja. A Capturly és Matomo
cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie
által tárolt információkat a Capturly Inc. és
Matomo.org
Európai Unión belüli
magánszervertermében tárolja. A Capturly Inc. és a Matomo.org átadhatja a gyűjtött információkat
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő̋, vagy az adott harmadik felek a Capturly
Inc. és Matomo.org megbízásából feldolgozzák az információkat.
A Capturly Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a https://capturly.com/privacy honlapon érhető̋ el.
A Matomo.org „Adatvédelmi irányelvei” a https://matomo.org/privacy/ honlapon érhető̋ el.
6.2.4. Az Adatkezelő I. a Facebook szolgáltatását használja. A weboldal tartalmát a Felhasználó
megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat
hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt
adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc.
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átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott
harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ
a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.
6.2.5. Az Adatkezelő I. a geolad GmbH által generált, hirdetéstargeting és analitikai célokra haszált
sütiket tartalmaz. A geolad GmbH sütiket használ a legrelevánsabb hirdetések kiszolgálásához és
a hirdetési kampányok hatékonyságáról készült statisztikák készítéséhez a gyűjtött anonim
demográfiai és webhasználati profilok alapján. A geolad sütik, a fentebb említettek mellett,
webanalitikák elkészítéséhez is felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy a weboldalak jobb
felhasználói
élményt
nyújthassanak
látogatóiknak.
A geolad szolgáltatásairól a böngészőjében a harmadik felektől származó sütik letiltásával, illetve
a
következő
linken
keresztül
tud
leiratkozni:
https://lus.gtarget.info/nonrich/00040001/?pub=ingatlannet&action=optout
6.2.6. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales Contact
Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a jelen adatkezelési
szabályzat 1.számú mellékletében található további információ.
7. A Felhasználók Adatkezelők által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos
jogai
7.1. A Felhasználót/Ügyfelet/Pályázót a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok vonatkozásában
az alábbi jogok illetik meg (hacsak az e körben irányadó mindenkor hatályos jogszabályok e jogokat
nem korlátozzák)
a. Hozzáférési joga– jogosult tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá jogosult
arra, hogy ezen adatokhoz hozzáférést kapjon;
b. Helyesbítéshez való jog– jogosult kérni személyes adatainak - késedelem nélküli - módosítását
vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
c. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – jogosult kérni személyes adatainak késedelem nélküli - törlését, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó/Ügyfél/Pályázó
hozzájárulása alapján voltak kezelve;
d. Adatkezelés korlátozáshoz való jog– jogosult kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az
adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének
kapcsán, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó/Ügyfél/Pályázó hozzájárulása alapján voltak
kezelve;
e. Adathordozhatóságához való jog– jogosult arra, hogy személyes adatairól elektronikus
formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél
szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
f. Tiltakozáshoz való jog– jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak közérdekből,
illetve az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek (ideértve az ezen alapuló
profilalkotást is) érvényesítéséhez szükséges célból történő kezelése ellen;
g. Automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog– jogosult arra, hogy nem terjedjen
ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve az olyan
profilkészítést is, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené
7.2. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak
törlése iránti igényét a Bank360 Honlapon illetve az Ingatlannet Honlapon keresztül a Felhasználó
nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü
pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján is jelezheti az Adatkezelők felé. Az Adatkezelők
felhívják a Felhasználó/Ügyfél/Pályázó figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelők
szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.
7.3. A Felhasználó/Ügyfél/Pályázó a fentebb rögzített jogosultságainak gyakorlásával összefüggő
kérelmét az Adatkezelő e-mail címre (panaszkezeles@bank360.hu) küldött megkeresésében vagy
postai úton: Budapest 1061, Andrássy út 10 címre küldött postai küldemény útján terjesztheti elő.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelők csak akkor tekintik hitelesnek, ha azt a
Felhasználó regisztrált – illetve az Ügyfél, valamint Pályázó esetében Adatkezelők részére
megadott - e-mail címéről küldik.
7.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelők a kézhezvételtől számított 30
munkanapon belül kötelesek válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.
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Az előzőekben részletezett jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmeket az Adatkezelők
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül kivizsgálják és tájékoztatják 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 Adatkezelők 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 adják meg az Adatkezelők, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Személyes
adatok törlésére, helyesbítésére, korlátozására vonatkozó kérelem esetén, amennyiben az
Adatkezelők a kérelmet megalapozottnak találják, úgy, az adatokat helyesbítik, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, a kérelemmel érintett
adatokat zárolják, és erről, valamint a kérelem alapján megtett intézkedésekről értesítik
mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek
intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében.
7.5. Ha az érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelők a fenti
határidőt elmulasztják, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A per az Adatkezelők ellen az
az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható
meg.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az
Adatkezelők munkatársai is a panaszkezeles@bank360.hu e-mail címen.
Melléklet(ek):
-

1 .sz. melléklet - Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) Adatvédelemi és
Adatkezelési tájékoztatója
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BANK360 CSOPORT Adatkezelési Szabályzat 1 .sz. melléklete
Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) Adatvédelemi és Adatkezelési tájékoztatója
(érvényes 2018. május 25-től)
I. A Tájékoztató hatálya, célja
1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban „Tájékoztató”) a
Sales Contact Szolgáltató Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61., cégjegyzékszám: 01-09910369, adószám: 14579770-2-43, EU adószám: HU14579770) mint megbízott hirdetés
értékesítési partner – a továbbiakban „Médiahirdetési-felület értékesítő” – az általa értékesített
weboldalak – továbbiakban: „Adatkezelő” – által a hirdetés értékesítés során alkalmazott
adatvédelmi és -kezelési Médiahirdetési-felület értékesítő a vele szerződésben lévő Adatkezelő
weboldalain található hirdetési helyek értékesítésében vesz részt, a továbbiakban „Szolgáltatás”.
Ezen weboldalak látogatói (továbbiakban: „Felhasználó”) számára a weboldalak látogatása, illetve
mobil vagy táblagép alkalmazásainak használata közben különböző tartalmi elemek és hirdetések
jelennek meg, melyek közül jelen Tájékoztató a Médiahirdetési-felület értékesítő által szervezett
hirdetésekre vonatkozik, minden egyéb hirdetésre és tartalmi elemre az Adatkezelő adatvédelmi
és adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.
1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a
Felhasználókról az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit
tartalmazza.
1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Médiahirdetési-felület értékesítő különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.
II. Kezelt adatok
2.1. A Médiahirdetési-felület értékesítő, valamint az Adatkezelő az online hirdetések
kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe
(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). A Médiahirdetési-felület értékesítő ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett tevékenységéről. A Felhasználó a
Médiahirdetési- felület értékesítő által értékesített weboldalak, illetve mobil vagy táblagép
alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2
pontjában felsorolt információk, 3.1 pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.
2.2. Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetéskiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie-
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kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok
következők lehetnek:
•
•
•
•
•
•

Böngésző típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra);
az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a
Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet
biztosítani számára;
az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó
eszközbeállításai során engedélyezte.
III. Az adatkezelés célja

3.1. Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint,
üzletszerzési céllal:
•

•

•
•

online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára
fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az
egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra,
hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány
alkalommal kattintottak hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével
állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők illetve a hirdetést megrendelők számára,
valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai
adatainak segítségével történik, melyeket Adatkezelő megoszt a Médiahirdetési-felület
értékesítővel;
a Felhasználók hirdetésekkel történő túlzott zavarásának elkerülése, amelyre szintén a
cookie-k segítségével van lehetőség, mivel mérhető, hogy egyes hirdetések hány
alkalommal jelentek meg egy adott Felhasználó számára és ha a Felhasználó nem
érdeklődik nem kattint a hirdetésre, a hirdetés megrendelőjének kérése alapján nem fog
több alkalommal megjelenni részére (frequency capping);
a Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtása az alapján, hogy az adott
felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely hirdetésekre kattintott, így a
korábbi érdeklődési körnek jobban megfelelő, relevánsabb hirdetések fognak megjelenni;
az adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások illetve a nem valós
látogatói forgalom felderítése és megelőzése

3.2. A 3.1. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetéskiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP
cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb
információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem
kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és
kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai
nézet vagy szexuális irányultság.
3.3. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer
segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out).
Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla
további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre
vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső
szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a
Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a
cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és
böngészőre vonatkozóan.
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IV. Az adatkezelés jogalapja
4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,
saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.
V. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
5.1. A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak
használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső
szolgáltató által történő hasznosításához.
5.2. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja,
amelynek
szolgáltatásairól
és
adatkezeléséről
a http://www.ibillboard.com/en/privacyinformation/oldalon található további információ.
5.3. A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek
alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson
értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen
azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a
beállítások módosításáról a https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon
található további információ.
5.4. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja.
A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának
elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ
információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a
Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google
Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google
Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a
Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a
Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra
elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a
honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”
a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
5.5. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t
alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók
megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius
adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott
cookie
megtiltásának
módjáról
a
Gemius
weboldala
tartalmaz
bővebb
felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.
5.6. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint
a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web
beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett
cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő
beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső
szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain
alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség.
A
cookie-król
és
azok
kezeléséről
az
alábbi
weboldal
tartalmaz
bővebb
felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.
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VI. Egyéb külső szolgáltatók, hirdetők
6.1. Médiahirdetési-felület értékesítő egyes Szolgáltatásai során a megrendelőivel közvetlenül
(hirdetők) ill. a hirdetők által megbízott közvetítőn keresztül (médiaügynökség) van kapcsolatban
(továbbiakban együttesen: „Megrendelő”). A Szolgáltatás keretében közzétett hirdetések
weboldalakon történő megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendelőink
is, Adatfeldolgozónak minősülő hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe,
továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más,
külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen
azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek.
Médiahirdetési-felület értékesítő az alábbi Adatfeldolgozó partnerekkel működik együtt:
1080 P Solution Agency Kft.
Adanima Consulting Kft.
ADDICT Interactive Kft.
Affiliate Network Kft.
AMC Networks CE Kft.
Arena Media Hungary Kft.
ARMADILLO DESIGN Kft.
AXN Europe Ltd.
Big Bang Media Kft
Café Reklám Zrt.
CARAT Hungary 21. Média Kft.
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft.
DUNA AUTÓ Zrt.
EURONEON Kft.
Experience TEN Kft.
FastBridge Hungary Kft.
Flux Communications Kft.
FORMULA INVESTMENT HOUSE Ltd.
FRANK Digital Kft.
GEMIUS Hungary Kft.
Havas Media Hungary Kft.
Initiative Media Kft.
InterCom Zrt.
KATEDRA Kft.
Lidl Magyarország Bt.
Mafab s.r.o.
Mconnect Hungary Kft.
Mcsoport Magyarország Kft.
Media Insight Kft.
MediaCo Hungary Kft.
MediaCom Magyarország Kft.
MEDIATOR GROUP Kft.
METs Hungary Kft.
Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
MFuture Hungary Kft.
Mindshare Médiaügynökség Kft.
MMS Comm. Hungary Kft.
Mozinet Kft.
MyT Group Kft.
Neo Interactive Kft.
New Land Media Kft.
OMG Hungary Kft.
Österreich Werbung Kft.
PALOTA AUTOMOBIL Kft.
PanMedia Kft.
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PM Digital Kft.
ProduCom Kft.
PROFIDENT Kft.
Republic Group Kft.
SCHILLER AUTÓHÁZ Kft.
Sió ECKES Kft.
Spar Magyarország Kft.
SPIRITCOM Kft.
Szegedi Szabadtéri Nonpr. Kft.
TargetMax Kft.
TEAM RED Media Kft.
The & Partnership Kft.
United Netlines Kft.
Universal McCann Kft.
VIZEUM Hungary Média Kft.
Wavemaker Hungary Kft.
Weco-Travel Kft.
Westend Inghaszn. és Üz. Kft.
WORLD WEB NETWORK Ltd.
6.2. Az automatizált módon működő hirdetési rendszereken keresztül a Médiahirdetési-felület
értékesítő által értékesített weboldalakon reklámszolgáltatást igénybe vevő hirdetőkkel
Médiahirdetési-felület értékesítőnek közvetlen kapcsolata nincs, mivel az automatizált
hirdetésekhez szintén technológiai külső szolgáltatók (ún. SSP-k, amelyek szintén
adatfeldolgozónak minősülnek) szolgáltatásait használjuk, amelyek az alábbiak szerint működnek:

Adatfeldolgoz
Kezelt adatok
ó társaság
megnevezése
neve

Adatk
Adatk ezelés Adatvédelmi és
Adatkezelési
ezelés ideje/ adatkezelési tájékozt beállítások
módosítása
célja idősza ató elérhetősége
ka

AppNexus
(Tailwind
EMEA
Holdings Ltd)

lásd
Tájéko
30-60
lásd Tájékoztató
ztató
nap
2.2 pont
3.1
pont

appnexus.com/en/co
mpany/privacy-policy

Adform A/S

lásd
Tájéko
30-60
lásd Tájékoztató
ztató
2.2 pont
nap
3.1
pont

site.adform.com/uncat
egorized/product-and- site.adform.com/priva
services-privacycy-policy-opt-out/
policy/

Google
AdSense
(GOOGLE
IRELAND
LTD.)

lásd
Tájéko
lásd Tájékoztató
30-60
ztató
nap
2.2 pont
3.1
pont

google.hu/intl/hu/polici google.hu/intl/hu/poli
es/privacy/
cies/privacy/

Google
AdX/DFP
(GOOGLE
IRELAND
LTD.)

lásd
Tájéko
lásd Tájékoztató
30-60
ztató
2.2 pont
nap
3.1
pont

google.hu/intl/hu/polici google.hu/intl/hu/poli
es/privacy/
cies/privacy/

iBillboard
lásd
lásd Tájékoztató
30-60
(Internet
Tájéko
2.2 pont
nap
BillBoard a.s.)
ztató

ibillboard.com/en/priva ibillboard.com/en/priv
cy-information/
acy-information/

appnexus.com/en/co
mpany/platformprivacypolicy#choices
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3.1
pont
lásd
Tájéko
Project Agora lásd Tájékoztató
30-60
ztató
EMEA LTD.
2.2 pont
nap
3.1
pont

projectagora.com/priv projectagora.com/priv
acy-policy/projectacy-policy/projectagora-platform/
agora-platform/

Rubicon
Project, Inc.

lásd
Tájéko
lásd Tájékoztató
30-60
ztató
nap
2.2 pont
3.1
pont

rubiconproject.com/pr
rubiconproject.com/pri ivacy/consumervacy-policy/
online-profile-andopt-out/

SMART
ADSERVER
SAS

lásd
Tájéko
lásd Tájékoztató
30-60
ztató
2.2 pont
nap
3.1
pont

smartadserver.com/c
smartadserver.com/co
ompany/privacympany/privacy-policy/
policy/

Taboola
(Tailwind
EMEA
Holdings Ltd)

lásd
Tájéko
30-60
lásd Tájékoztató
ztató
nap
2.2 pont
3.1
pont

taboola.com/privacypolicy

www.taboola.com/pri
vacy-policy#optout

Teads
Schweiz
GmbH

lásd
Tájéko
lásd Tájékoztató
30-60
ztató
nap
2.2 pont
3.1
pont

teads.tv/privacypolicy/

teads.tv/privacypolicy/

lásd
Tájéko
30-60
lásd Tájékoztató
SIA “Setupad”
ztató
2.2 pont
nap
3.1
pont

setupad.com/privacyp setupad.com/privacy
olicy
policy

6.3. Médiahirdetési-felület értékesítő a Szolgáltatásai során a megrendelők (hirdetők,
médiaügynökségek vagy automatizált hirdetési rendszerek) által a felhasználókról gyűjtött bármely
adat esetén azok adatkezelője a megrendelő, adatfeldolgozója pedig szintén a megrendelő vagy
az általa megbízott cég, amely adatok kezelésére és feldolgozására az adatkezelő adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztatója.
VII. A Tájékoztató módosítása
7.1. Médiahirdetési-felület értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót
egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt az adaptivemedia.hu oldalon tegye közzé.
VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők a
Médiahirdetési-felület értékesítő munkatársai is az adatvedelem@adaptivemedia.hu címen.
8.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).
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8.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén 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. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót
tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
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