Adatvédelmi tájékoztató
Közérthetően


Személyes adatait csak az Ön előzetes engedélyével, a vonatkozó törvényeknek
teljeskörű betartásával gyűjtjük és kezeljük (GDPR, Infotörvény, Reklámtörvény stb.)



Adatai biztonságban vannak – az adatkezelést, feldolgozást, tárolást a legnagyobb
körültekintéssel és az elvárható legkorszerűbb technológiával végezzük.



Adatok átadása harmadik félnek kizárt, kivéve, ha Ön a hozzájárulását adja
előzetesen.



Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei személyes adatainak cégünk általi kezelése
kapcsán a jogszabályi elvárásoknak megfelelően biztosítottak, melyekről részletes
tájékoztatást talál a jelen tájékoztatónkban (példának kiemelve többek közt:
bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy milyen adatát, milyen forrásból, milyen célra
használjuk és meddig tároljuk, kérheti adatainak helyesbítését, zárolását, törlését az
elérhetőségeinken stb.)

Részletes tájékoztató
Az alábbiakban a BSG Pénzügyi Partner Kft. (Székhely: 2234 Maglód Ady Endre u. 86.
Adószám: 25787270-2-13 Telefon: +36 30 258 7014 E-mail: bsgpenzugy@gmail.com)
www.nyugdijtajolo.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) online megadott személyes adatok
kezeléséről szóló tájékoztatót ismerheti meg.

I. Az adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége
BSG Partner Pénzügyi Kft.
Székhely: 2234 Maglód Ady Endre u. 86.
Adószám: 25787270-2-13
Telefon: +36 30 258 7014

II. Adatkezelések
A) Kapcsolatfelvétel
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás ajánlat küldése céljából
kezelt adatok köre: az Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakhelye (település, ir.
szám)
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti Érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: 1 év. Az adatkezelési cél megszűnése, valamint az Érintett kérelme
eseténaz Adatkezelő törli az adatokat a kapcsolatfelvételi adatbázisból, amely azonban nem
érinti a hozzájárulása alapján más célból folytatott adatkezelést (pl. direkt marketing) nem
adott.

adattárolás módja: elektronikus
B) elektronikus reklám, Direkt Marketing - az Érintett külön, kifejezett hozzájárulása
esetén:
adatkezelés célja: elektronikus direkt marketing - közvetlen megkeresés módszerével
végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja a cég
tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül
kapcsolatos elektronikus reklám ajánlatok (edm, hírlevél) küldése
kezelt adatok köre: az Érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti Érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az Érintett kérelmére történő
törlésig vagy hozzájárulása visszavonásáig. Az Adatkezelő által küldött hírlevél az azokban
található leiratkozás linken, valamint a bsgpenzugy@gmail.com e-mail címen keresztül
mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelők a hírlevél adatbázisában az Érintett
Személyes adatait törlik.
adattárolás módja: elektronikus
C) Cookie-k (sütik) használata a weboldalon
A BSG Pénzügyi Partner Kft. weboldalán cookie-kat (sütiket használ), annak érdekében,
hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapja látogatóinak (pl. honlap
látogatottságának, használatának mérése, navigáció megkönnyítése, célzott hirdetések
elhelyezése más weboldalakon). A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a
webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat.
A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. Egy cookie sem
tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen,
telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A webböngésző oly módon is
beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről,
illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. A cookie-t az Érintett képes
törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k
alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség. Az Érintett a tilthatja le a Google cookie-jait.
A BSG Pénzügyi Partner Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot
ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna
rendelkezésére.
A BSG Pénzügyi Partner Kft. weboldala az alábbi cookie-kat használja:
Kategória

Cél

1. vagy 3-ik fél
cookie

Adatkezelés
időtartama

Munkamenet
cookie-k

honlap zökkenőmentes használata:
böngészéséhez, a funkciók
használatához szükségesek -

1. fél cookie

munkamenet
időtartama

Teljesítmény
cookie-k

Célzott vagy
reklám cookie-k

lehetővé teszik a látogató által
végzett műveletek megjegyzését.
A weboldal látogatottságának
követése – például: Google
Analytics (GA)

reklámok megjelenítése,
reklámkampányok
hatékonyságának mérése – például:
Google Ads és Facebook
Remarketing, Facebook website
custom audiences

3-ik fél cookie

3-ik fél cookie

https://developers.go
ogle.com/analytics/d
evguides/collection/a
nalyticsjs/cookieusage
https://www.google.c
om/intl/hu/policies/pri
vacy
https://www.facebook
.com/help/cookies/

a) Munkamenet sütik - A honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett
műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap
zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás
időtartamára terjed ki, ezt követően automatikusan törlődnek.
b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az Érintett weboldal
használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, a weboldal mely
részére kattintottak, hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek
ideje, melyek voltak a hibaüzenetek. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító
információkat. A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a
weboldal működésének javítására használhatók.
c) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k az Érintett és érdeklődési körének
megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám
megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága.
Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel,
például a reklám közzétevőjével.
További fontos információkat érhet el az alábbi linkeken:





A cookie-król működésükről további információk
Google Ads remarketing információ: itt
Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek: itt
Google Analytics sütikről bővebb tájékoztatás: itt
A Google adatvédelmi irányelvei megtekinthető itt

A legelterjedtebb böngészők sütibeállításaira vonatkozó részletes információk:






Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9





Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari

A Cookie beállításokkal kapcsolatos információk és az Adatvédelmi Nyilatkozat
elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával az Érintett
elfogadja a cookie-k használatát.

III. Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat vesz igénybe az ügyfél megkeresések,
kapcsolattartás lebonyolítására:
1.
Bártfai József EV
Székhely: 2234 Maglód, Ady Endre u. 86.
Adószám: 66965408-1-33
Telefon: +36 30 214 3204

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a tárhely szolgáltatás üzemeltetés,
ügyfélnyilvántartás és CRM rendszer-el kapcsolatos technikai feladatok lebonyolítására:
4.
Cégnév: Interpont Plus Kft.
Székhely: 2191 Bag, Állomás utca 20.
Adószám: 10479276-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-195436

IV. Adatbiztonság, az adatok megismerése
Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
Adatkezelők a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és
egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg,
akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelők több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a Személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak
különösen:

-

-

-

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen
belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos
kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül
a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról
(archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt,
vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelők az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetik, amely
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek
férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

V. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat
jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen
hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését,
valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az
adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni
a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő
információkat tartalmazza:





az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok száma és
kategóriája;
Adatkezelő neve, elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére,
elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az
Érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak
legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:






az Érintett személyes adatok köre;
az Érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől
számított 5 évig őrzi meg.

VI. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelők az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják a Személyes
adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről
tájékoztatást kérjen.
Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira
vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad
számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
 az adatkezelés célja(i);
 az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és
címzettje(i);
 az adatkezelés tervezett időtartama;
 az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének
korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával
összefüggésben;
 a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 az adatok forrása;
 a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az
Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától
számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Érintett kérelmére megadni a
tájékoztatást.
Kezelt adatok helyesbítése
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatainak helyesbítését,
illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével.
Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.
Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)
Az Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a
személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az
észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az
Érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés
szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy



jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése
vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:







az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről,
törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az
adatkezelés
 közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 profilalkotáson alapul.
Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Adatkezelő intézkedése az Érintett kérelme esetén
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett
intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket
előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére címzett levélben, vagy a BSG Kft részére
az bsgpenzugy@gmail.com címre.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az
Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján
bírósághoz fordulni. 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 Adatkezelők kérésre az Érintettet részletesen tájékoztatják a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.

VII.

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelők különös tekintettel vették
figyelembe
1. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”),

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”),
3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
4. továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

VIII.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Budapest, 2020.03.09.

