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TÁJÉKOZTATÓ 

személyes adatok kezeléséről 

 
A DBH Investment Zrt. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a tevékenységi körével kapcsolatos 

adatkezelési tevékenységet úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek. Ennek keretében az Adatkezelő a magánszemély (a továbbiakban: Érintett) 

személyes adatainak kezelése, így különösen azok felhasználása, rögzítése, tárolása és továbbítása tárgyában 

az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 

 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Név: 

DBH Investment Kockázati Tőkealap-

kezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Dr. Kondor Bence János 

Cím/Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 5. em. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

Telephely 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. em. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

Postacím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. em. 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 

Bank Zrt.1122 Budapest, Pethényi köz 

10. 

E-mail: investment@takarek.hu adatvedelem@takarek.hu 

Telefon: +361 452 5952  

Honlap: www.dbh-group.com  

 
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (Rendelet); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.); 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény (Pmt.); 

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.); 

- a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 

 

Az adatkezelés jogalapja: 
- Az Érintettnek az egy vagy több konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulása. A személyes 

adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett egyúttal egyértelműen – szóban vagy írásban – kifejezi az 

adatok kezeléséhez való önkéntes hozzájárulását, és kijelenti, hogy az Adatkezelő társaság 

adatkezelésről szóló tájékoztatójának az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos 

változatát megismerte és – mint előzetes tájékoztatást – kifejezetten elfogadja; 
- Szerződésből folyó kötelezettség teljesítése és jogosultság gyakorlása, ideértve a szerződés megkötését 

megelőző, annak megkötése céljából tett adatkezelést is; 
- Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Az e körbe tartozó adatokat az Adatkezelő 

jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti; 
- Az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az Érintett olyan érdekei, alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét 

teszik szükségessé. 
 

Az adatkezelés célja: 

- Az Adatkezelő és az Érintett (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti kapcsolatfelvétel; 

- Az Adatkezelő honlapján elérhető hírlevél-szolgáltatás, cookie-k alkalmazása és weboldal-használati 
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statisztikák készítése; 

- az Érintett és az Adatkezelő közötti üzleti kapcsolat létesítése és fenntartása – különösen befektetési 

ügyletek létrehozása, a Felek között az üzleti kapcsolatból eredő kommunikáció biztosítása, továbbá az 

üzleti kapcsolatból eredő igények érvényesítése. Ide tartoznak azon adatkezelések is, amelyek az 

Adatkezelő szerződő partnereire vonatkozó ügyfél-átvilágítási-, és egyéb jogszabályban előírt 

kötelezettséggel kapcsolatosak; 

- Karrier célú adatkezelés 

 

Személyes adatok tárolásának időtartama: 

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az Adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb az 

adatrögzítést követő 5 évig tárolja. Az Érintett hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ilyen esetben 

az Adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, kivéve, ha az adatkezelés más jogalapon 

is végezhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az Adatkezelő jogi kötelezettsége keretében végzett ügyfél-átvilágítás során szerzett adatokat az 

adatrögzítést követő 8 évig tárolja. 

 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a szerződéskötéssel és szerződésteljesítéssel kapcsolatban kezelt 

személyes adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig tárolja. Amennyiben a 

szerződés nem jött létre, az Adatkezelő az e célból kezelt adatokat törli. 

 

A személyes adatok címzettjei: 

A papír alapon, illetve elektronikusan kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél munkaviszonyban vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg és használhatják fel olyan 

mértékben, amennyire az munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. 

 

Adatfeldolgozók: 

Az Adatkezelő meghatározott célból az adatkezeléshez adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók 

nevét, címét, továbbá az adatfeldolgozás jogalapját és célját az Adatkezelő az Érintettek számára 

hozzáférhetővé teszi. 

 

Adattovábbítás: 
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag felülvizsgálati, büntető vagy egyéb hatósági eljárás alapján az 

eljáró személyek, bíróság vagy más hatóság részére, illetőleg okiratszerkesztés céljából ügyvéd vagy 

közjegyző részére továbbítja. 

 

Az Érintett jogai: 
Az Érintett – a Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, továbbá élhet az adathordozhatósághoz való jogával. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 
Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az Érintett további tájékoztatást kérhet, illetve panasszal élhet 

az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél a fent megadott elérhetőségeken. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése végett az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 

9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, a továbbiakban: NAIH) 

vizsgálatot kezdeményezhet, ha az Adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló 

kérelmet elutasítja, továbbá kérelmezheti a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását, megítélése 

szerint az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

 

Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével kezeli. 

Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
indíthatja meg. 
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