ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a DBH Investment Zrt. által végzett személyes adat-kezelésről
A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:
DBH Investment Zrt.) jelen adatkezelési tájékoztatóval értesíti az adatkezelés érintettjeit az adatkezelés
meghatározó körülményeiről, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati
lehetőségeiről. Jelen tájékoztató célja, hogy azon természetes személyek, akiknek személyes adatait a
DBH Investment Zrt. jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli [a továbbiakban:
érintett(ek)], teljes körű tájékoztatást nyerjenek személyes adataiknak kezelésének körülményeiről.
Jelen tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük,
figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

1. Irányadó jogszabályok
−
−
−
−
−

az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”, a továbbiakban: Rendelet);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.);
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.);
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (Pmt.);
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)

2. Fogalom-meghatározások (a Rendelet 4. cikke és az Infotv. 3. §-a alapján)
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetett vagy közvetlen módon,
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az Ön mint érintett személyes adatait jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:
Elnevezés:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő
Részvénytársaság
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 5. em.
01-10-046201
14488001-2-41

Zártkörűen

Működő

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
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személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés. Ide tartozik továbbá az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők rögzítése.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében és utasítása alapján személyes adatot kezel.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai
és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
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Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve
amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet
értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és
egyesületeket is.
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv.
Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő
okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén
rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a
felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

3. Az adatkezelés elvei
A DBH Investment Zrt. az Ön személyes adatait a Rendelet 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően az
alábbi elvek szerint végzi:
- jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átlátható módon (jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság elve),
- az adatok gyűjtését meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi és nem kezeli azokat a
célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség elve),
- az adatok kezelése az adott célok szempontjából megfelelő és releváns, csak a szükségesre
korlátozódik (adattakarékosság elve),
- pontosan és naprakészen (pontosság elve),
- a személyes adatokat olyan formában – papír alapon és elektronikusan – és módon tárolja, amely az
Ön mint érintett azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(korlátozott tárolhatóság elve), és
- az Ön személyes adatainak biztonsága megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosítva legyen (elszámoltathatóság elve).

4. Az adatkezelés jogalapja
A DBH Investment Zrt. által végzett adatkezelési tevékenység az alábbi feltételek fennállásán alapul:
- az Ön mint érintett – egyértelmű, határozott, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló –
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
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jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, mindezt egy kifejezetten erre irányuló, a
DBH Investment Zrt. által rendszeresített nyomtatványon tett egyértelmű nyilatkozattal teheti meg. Ön
mindenkor jogosult hozzájárulása visszavonására, ez azonban nem érinti az ezt megelőzően végzett
hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonását személyesen, az erre
irányuló nyilatkozat aláírásával, vagy az investment@takarek.hu címre küldött e-mailben is megteheti.

5. Az adatkezelés célja
A DBH Investment Zrt. az érintettek személyes adatait az alábbi célok elérése érdekében kezeli:
Kapcsolatfelvétel
Amennyiben honlapunk böngészése közben Önnek kérdése merülne fel, a DBH Investment Zrt.
lehetőséget biztosít arra, hogy regisztráció nélkül is érdeklődhessen befektetési programjainkról, vagy
más célból kezdeményezzen velünk kapcsolatfelvételt. Személyes adatait ebben az esetben kizárólag a
kérdése megválaszolása céljából használjuk fel.
A kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez szükséges személyes adatok:
 teljes név
 e-mail cím
 telefonszám
 rövid szöveges üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adat
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonása hiányában az adatrögzítéstől
számított 5 év
Hírlevél-szolgáltatás
Honlapunkon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben
küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a honlapon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DBH Investment Zrt. hírlevelet küldjön Önnek. A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja, hogy a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatosan
tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.
A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:
 teljes név
 e-mail cím
Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben
az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait. A visszavonó
nyilatkozatot a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva teheti meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonása hiányában az adatrögzítéstől
számított 5 év
Cookie-k alkalmazása
Honlapunk böngészése során cookie-kat, más néven sütiket, azaz kisméretű egyedi szöveges
információs fájlokat helyezünk el az Ön számítógépének böngészőjében. A DBH Investment Zrt.
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honlapjának látogatói részére a cookie kezelésről szóló tájékoztató a www.dbh-group.com oldalon
érhető el a „Cookie Tájékoztató” linken (https://dbh-group.com/cookie-tajekoztato/?lang=hu).
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonása hiányában az adatrögzítéstől
számított 5 év
Naplóállományok (logfile-ok)
Az alábbi adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos
működésének elemzése, utólagos ellenőrzése – szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati
statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások
színvonalának emelése érdekében. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze az Ön személyazonosító
adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Biztosítjuk az Ön
számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy
mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem
hozható adatok kezelését is. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy
piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön erre vonatkozó
külön hozzájárulása alapján kezeljük.
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
 az Ön számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe
 az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs
rendszer típusa
 az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása
Az adatkezelés időtartama: a naplóállományok a mindenkor érvényes IT Információbiztonsági
szabályzatban meghatározott idő elteltével törlésre kerülnek.
A tényleges tulajdonos és az ügyfél képviselőinek azonosítása
Amennyiben Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy jelentkezik a DBH Investment Zrt. programjára,
azzal Ön érintettje lesz annak a folyamatnak, amely során a DBH Investment Zrt. megvizsgálja, hogy
kíván-e Önnel vagy az Ön által képviselt jogi személlyel szerződést kötni. A szerződéskötést megelőző
folyamat részeként a DBH Investment Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elvégezni az Ön
üzletbiztonsági átvilágítását, a pénzmosás megelőzési vizsgálatot, köteles kockázatelemzést végezni,
statisztikai célú elemzést készíteni, a folyamatról pedig adatot szolgáltat a vonatkozó hatályos
jogszabályokban meghatározott szervezetek számára. Ezen lépések egyike sem önálló célú adatkezelés,
minden lépés a szerződés előkészítését és a szerződéskötésről szóló döntést szolgálja. Ezen lépések
elhagyásával nem tud döntés születni, így az adatkezelés sem képes elérni célját.
Az átvilágításhoz szükséges kezelt adatok köre:
 név
 születési név
 születési hely és idő
 személyazonosító jel
 személyi igazolvány száma
 lakcímigazolvány száma
 állampolgárság
 TAJ szám
 adóazonosító jel
Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 8 év
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Az ügyféllel történő szerződéskötés, valamint a létrejött szerződés teljesítése, módosítása,
megszüntetése
A DBH Investment Zrt. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából a vele szerződő természetes személy vagy jogi személy
képviseletében eljáró természetes személy alábbi adatait kezeli:
 név
 születési név
 születési hely és idő
 anyja születési neve
 lakcím
 tartózkodási hely
 adóazonosító jel
 egyéni vállalkozói igazolvány száma
 személyi igazolvány száma
 telefonszám
 e-mail cím
 honlap-cím
 bankszámlaszám
 ügyfélszám
Adatait a DBH Investment Zrt. és az Ön között kötendő szerződés előkészítése, a szerződés megkötését
biztosító feltételek létének vizsgálata céljából kell kezelnünk. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül
akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön mint érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges. Amennyiben a DBH Investment Zrt. a szerződéskötés előkészítése
során úgy találja, hogy Önnel szerződni kíván, úgy a DBH Investment Zrt. az Ön megjelölt adatait a
létrejött szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli tovább. Amennyiben a
DBH Investment Zrt. valamely okból nem tud vagy nem kíván Önnel szerződni, a szerződés
megkötésének hiányában az addig e célból kezelt adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötést megelőző és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
Az adatkezelés időtartama: A jelen célból történő adatkezelésben érintett adatokat a DBH Investment
Zrt. a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelő ideig kezeli, tekintettel arra, hogy a folyamat
érintheti a DBH Investment Zrt. által kezelt Európai Uniós tőkealapokat, ezért a jogszabályi határidőn
belül a DBH Investment Zrt. köteles biztosítani, hogy megfelelő eljárás során hozta meg az Önnel
kötendő szerződésre vonatkozó döntést. Ilyen uniós vagy nemzeti jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.
Karrier célú adatkezelés
Amennyiben Ön nem leendő partnerként látogat honlapunkra, hanem álláshirdetésünkre szeretne
jelentkezni, úgy a menüpontban a meghirdetett pozícióhoz megjelenített e-mail címre küldheti el
fényképes magyar nyelvű önéletrajzát. Az életrajzokat, illetve az abban szereplő személyes adatokat
kizárólag a meghirdetett állás kapcsán értékeljük és azt kapcsolatfelvételre, illetve az állásinterjú
előkészítésére használjuk fel. Amennyiben nem Ön nyeri el az állást és Ön kifejezetten nem kéri, hogy
életrajzát későbbi pozíciókra való jelentkezés érdekében őrizzük, úgy azt haladéktalanul
megsemmisítjük.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

6. A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozás, adattovábbítás harmadik
személyek részére
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Az Ön Társaságunk által kezelt személyes adatainak címzettjei a társaság tevékenységével kapcsolatos
feladatokat szervezeti kereteken belül ellátó személyek, ideértve a HR-rel, ügyfélszolgálattal és
panaszkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó személyeket, munkavállalókat.
Felülvizsgálati, büntető vagy egyéb hatósági eljárás során a DBH Investment Zrt. a személyes adatokhoz
való hozzáférést a vizsgálatot, nyomozást végző hatóság számára hozzáférhetővé teszi.
A DBH Investment Zrt. a személyes adatok kezeléséhez adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy
amelyek adatkezelési tevékenységük során megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés
jogszabályoknak való megfelelésére, továbbá az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozók a DBH Investment Zrt. előzetes
írásbeli engedélye nélkül további adatfeldolgozókat nem vehetnek igénybe.
Az Ön személyes adatait adatfeldolgozóként kezeli:
- Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 11-15.)
Az adatfeldolgozás jogalapja: a DBH Investment Zrt.-nek a Takarékinfo Központi
Adatfeldolgozó Zrt. kötött szerződése.
Az adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltatás igénybevétele
-

Google Inc.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az Ön előzetes hozzájárulása; a DBH Investment Zrt. honlapjának
használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google Inc. mint adatfeldolgozó személyes adatait az
alább ismertetett célból kezelje.
Az adatfeldolgozás célja: honlapunk független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
kinyerése, amelynek érdekében a Google Anatitycs szoftvert vesszük igénybe. A Google Inc.
Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat
vegyen igénybe azzal, hogy azok nevét és címét, valamint az adatfeldolgozás jogalapját és célját
legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhetővé teszi.
A DBH Investment Zrt. harmadik személynek az alábbi esetekben továbbíthatja az Ön személyes
adatait:
- a befektetési program törvényességi és gazdasági felügyeletét ellátó szervek jogi előírás teljesítése
céljából bármikor jogosultak a program bármely elemét, így akár az Ön személyes adatait is
megismerni. Ezek a harmadik felek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: Magyar Nemzeti
Bank, MTB Zrt., az Európai Unió Bizottsága és ellenőrző szervei.
Az adattovábbítás jogalapja: harmadik személy jogos érdeke (döntéselőkészítés, ellenőrzés
lefolytatása)
- bíróságok vagy más hatóságok részére történő, jogszabályban vagy jogerős bírósági határozatban
rögzített kötelezettségen adatszolgáltatás
Az adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
- eljáró ügyvéd vagy közjegyző részére a szerződéskötéshez szükséges adatok továbbítása
Az adattovábbítás jogalapja: szerződés megkötése, teljesítése

7. Az érintett jogai
Tájékoztatáshoz való jog
Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kapjon.
Ha a DBH Investment Zrt. mint adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően köteles tájékoztatni Önt erről az
eltérő célról és az adatkezeléssel kapcsolatos további releváns kiegészítő információról.
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Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult a DBH Investment Zrt.-től visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az
adatkezelés további részleteihez (az adatkezelés célja, az adatok címzettjei, az adatok tárolásának
időtartama stb.) hozzáférést kapjon – ennek keretében Ön kérheti az általunk kezelt és tárolt személyes
adatok másolatának e-mailben történő elküldését, illetve az adatkezelés körülményeire nézve egyéb
tájékoztatást kérhet. A másolat igénylése díjtalan.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a DBH Investment Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg – erre irányuló kiegészítő nyilatkozattal – az
adatkezelés céljának figyelembe vételével kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a DBH Investment Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat. A DBH Investment Zrt. az Ön erre irányuló kérésének megfelelően
akkor köteles törölni a személyes adatokat, ha
- a személyes adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, és Ön a hozzájárulását visszavonja;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, amely az adatkezelést
jogszerűvé teszi;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
- a személyes adatok gyűjtésére az érintett hozzájárulása alapján, közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor (ld. Rendelet 8.
cikk)
A DBH Investment Zrt. nem köteles a személyes adatok törlésére, amennyiben – különösen, de nem
kizárólagosan – az adatkezelés uniós vagy tagállami jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A tiltakozáshoz való jog
Tekintve, hogy a DBH Investment Zrt. általi adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen. Az adatkezelés elleni tiltakozást az info@dbh-group.com címre küldött e-mailben vagy
Társaságunknál személyesen teheti meg.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a DBH Investment Zrt. személyes adatait korlátozottan kezelje, amennyiben
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg a DBH Investment Zrt. ellenőrizni tudja az adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését;
- a DBH Investment Zrt. a személyes adatokra nézve nem végez tovább adatkezelést, de Ön jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra kerül, hogy a DBH Investment Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.
A korlátozott adatkezelés körébe tartozó személyes adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme
érdekében vagy valamely uniós vagy tagállami közérdekből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozása
8

az adatok tárolására nem vonatozik. A DBH Investment Zrt. köteles előzetesen tájékoztatni Önt az
adatkezelés korlátozásáról, illetve a korlátozás feloldásáról.
Az adathordozhatósághoz való jog
Olyan automatizált adatkezelés esetén, amelynél a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán
vagy a DBH Investment Zrt.-vel kötendő szerződésen, illetve annak teljesítésén alapul, Ön jogosult arra,
hogy a DBH Investment Zrt. által kezelt Önre vonatkozó és az Ön által rendelkezésünkre bocsátott
személyes adatokat géppel olvasható formátumban (PDF/XML) vagy kinyomtatott formában, papír
alapon megkapja, illetve az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa. Emellett kérheti azt is, hogy az DBH
Investment Zrt. egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

8. Kötelezettségek
A DBH Investment Zrt. a jogszerű adatkezelés érdekében egy adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
keretében határozza meg belső eljárásrendjét.
A köztük létrejött jogviszony kapcsán tudomásukra jutott tényre – ideértve a személyes adatokat is –
nézve mind Önt, mind a DBH Investment Zrt.-t titoktartási kötelezettség terheli. Erre figyelemmel a
DBH Investment Zrt személyes adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben továbbíthat
harmadik személy részére.
A DBH Investment Zrt. az Ön személyes adatainak biztonsága és az adatkezelés jogszerűségének
biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez igazodó műszaki és szervezési
intézkedéseket tesz, indokolt esetben álnevesítést is alkalmaz. Ezen intézkedések rendszeres
felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra, fejlesztésre kerülnek.

9. Jogorvoslati lehetőségek
A DBH Investment Zrt. külön felhívja szíves figyelmét, hogy amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatban további kérdése, esetleg panasza van, bizalommal fordulhat Társaságunk adatvédelmi
tisztviselőjéhez, ügyfélfogadási időben, az alábbi elérhetőségeken:
Név:

Horváth Marcell

Cím:

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

Telefon:
E-mail:

061 452 5952
investment@takarek.hu

Amennyiben megítélése szerint Társaságunk vagy valamely adatfeldolgozó az adatkezelés során nem a
jogszabályoknak megfelelően járt el, Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság
Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu) mint felügyeleti
hatósághoz, ahol vizsgálat vagy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti.
Személyes adatai védelmének érdekében Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni és adatai
jogszabályoknak nem megfelelő kezelése kapcsán az adatkezelővel szemben peres eljárást indítani az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken. Az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéket a https://birosag.hu/torvenyszekek honlapon találhatja meg.
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