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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Verziószám: 1.1. 

HATÁLY: 2018. május hó 25. napjától 

 
-I.FEJEZET- 

 
 
I.BEVEZETŐ 

1.Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”/”Adatkezelő”) tájékoztatást nyújtson a magánszemélyek 
(továbbiakban: „Érintett”) számára a tevékenységei, szolgáltatásai során és azzal összefüggésben az Érintett személyes 
adatainak kezeléséről, az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról, az Adatkezelő adatvédelmének, 
adatbiztonságának és adatkezelésének rendjére vonatkozó szabályokról. 
 
2.ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: 
Név: Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13. 

Postacím: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.  

Cégjegyzékszám:  14-09-304826 

Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 12767193-2-14 

Képviseli: Müller János és Jászberényi Péter ügyvezető igazgató 

Honlap elérhetősége: www.shbankhaz.hu; www.stonehengeingatlan.hu 

E-mail cím: adatvedelem@shbankhaz.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Név: Sebők András  
Postacím: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.  
Email: adatvedelem@shbankhaz.hu 

 
3.Amikor az Érintett kapcsolatba lép a Társasággal, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan 

bizonyos személyes adatait a Társaság kezelni fogja a jelen tájékoztató szerint. 

4.Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak 

azokra a honlapokra és az azzal összefüggő al-oldalakra, al-weboldalrendszerekre vonatkozik, amelyeket a Stonehenge 

J.J Kft. üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik személyek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. Az Adatkezelő 

által üzemeltetett weboldalrendszerek: www.shbankhaz.hu; www.stonehengeingatlan.hu 

5.A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében az Érintettnek ellenőrizni szükséges ezen 

harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak a Társaság ellenőrzése alá, és a Társaság 

nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért. A Társaság informatikai eszközökkel összefüggő technikai 

adatvédelmét egyrészt saját alkalmazásában álló informatikai szakértő útján, másrészt (a Társaság ügyviteli rendszerét 

üzemeltető) informatikai háttérszolgáltató útján látja el, mely szolgáltató a Társaság adatfeldolgozójának minősül. Az 

informatikai háttérszolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés keretében nyújtja, és rendelkezik mindazon 

adatbiztonsági feltételekkel, melyet a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, rendelkezések előírnak, ezen jogszabályi 

feltételeknek való megfelelést az informatikai szolgáltató szavatolja az Társaság felé.  

6.A Társaság elkötelezett amellett, hogy ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét a nemzeti jogszabályoknak, 

valamint az Európai Uniós jogi normáknak megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), továbbá az Információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa, 

információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa. A Társaság a tisztességes adatkezelés jogszabályi alapelveit magára 

nézve kötelezőnek ismeri el, adatvédelmi eljárása során a fontosabb adatvédelmi nemzetközi ajánlásokat is figyelembe 

veszi.  

7.A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. 
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8.Az Adatközlő által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag az Adatközlő tartozik felelősséggel.  

9.Amennyiben az Adatközlő harmadik személy adatait adja meg a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

során vagy azzal összefüggésben, ezen harmadik személy adatainak az Adatközlő általi megszerzésének jogszerűséért az 

Adatközlő tartozik felelősséggel, ezen harmadik személy adatai vonatkozásában a hozzájárulást az Adatközlőnek 

szükséges beszerezni. 

10.Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság 

nem vállal felelősséget.  

11. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 

mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az 

Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, 

hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

12.A Társaság fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy adatkezelési tájékoztatójának, általános szerződési feltételeinek, 

továbbá bármely általa üzemeltetett felület tartalmát, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül 

megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát módosítsa. 

13.Kérjük adatai megadása előtt, minden esetben olvassa el tájékoztatónkat, melyben megismerheti Társaságunk 

személyes adatokra vonatkozó adatkezelési előírásait.  

14.Adatvédelmi tájékoztatónk elektronikusan a Társaság üzemeltetésében lévő weboldalrendszereken elérhetőek az 

„adatkezelési tájékoztató” menüpont alatt. Társaságunk minden esetben biztosítja, hogy az adatkezelési tájékoztató 

mind a szolgáltatás igénybevétele előtt, mind az igénybevétel során bármikor rendelkezésre álljon, és lehetőséget biztosít 

annak megismerésére. Adatkezelési tájékoztató továbbá elérhető a Társaság székhelyén, és kijelölt ügyfélszolgálati 

irodáin.  

15.Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket a 

fentiekben megjelölt elérhetőségek egyikén.  

II.AZ ADATKEZELÉS HATÁLYA 

1.Az adatkezelés hatálya kiterjed az Adatkezelő által kezelt, jogszabály alapján személyes adatok részben, illetve 
egészben automatizált, illetve papír alapon történő kezelésére (tárgyi hatály). 

 
2.Az adatkezelés hatálya kiterjed az Adatkezelővel munkaviszonyban, megbízási, vagy egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személyekre, továbbá az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő személyekre, az Adatkezelő 
szolgáltatásait igénybe vevő személyekre (személyi hatály).  
 
3.Az adatkezelés hatálya továbbá kiterjed azon személyekre is, akik az Adatkezelővel nem állnak a fentiek szerinti 
meghatározott jogviszonyban, azonban e jogviszony létesítése céljából az adataikat az Adatkezelő kezeli, vagy 
jogszabályi előírás folytán kezelni köteles, illetve azon személyekre, akik az Adatkezelő infrastruktúráját használják 
(személyi hatály). 
 
4.Az adatkezelési rendszabályok betartása az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre, megbízásra 
irányuló jogviszonyban álló személyre (beleértve az Adatkezelő nevében eljáró megbízott Adatfeldolgozókat is) 
kötelező, ezen személyek az adatvédelmi jogszabályok szerint kötelesek eljárni, személyes adatokat csak és kizárólag 
megfelelő jogosultság alapján kezelhetik kizárólag feladatuk ellátásához szükségesen.  
 
5.Az Adatkezelővel munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre vonatkozó belső 
adatvédelmi eljárásrendet az Adatkezelő Belső Adatkezelési Szabályzata és Jogosultságrendje határozza meg, az 
Adatkezelő nevében eljáró megbízott Adatfeldolgozókra vonatkozó adatvédelmi eljárásrendet továbbá az Adatkezelő az 
Adatfeldolgozóval kötött belső szerződéseiben szabályozza a GDPR 28. cikkében foglaltak alapján.   
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III. FŐBB FOGALMAK 

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 személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
Különleges személyes adat: különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Különleges személyes adatok 
az alábbi személyes adatok: 

 
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely 
az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott 
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 
 
Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai 
eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az 
arckép vagy a daktiloszkópiai adat 
 
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a 
természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról 

 
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. 
 
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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 
nevében személyes adatokat kezel. 
 
Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek 
összessége.  
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott személy számára történő hozzáférhetővé tétele 
 
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.  
 
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
 
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. 

 
Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek 
és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy 
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi 
partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére. 
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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. 
 
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. 
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az 
állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem 
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
állampolgárságával azonos jogállást élvez. 
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 
IV.FŐBB JOGSZABÁLYOK 

Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok a következők: 

-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (általános 
adatvédelmi rendelet GDPR) 
-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info törvény) 
-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
-2000. évi C. törvény a Számvitelről 
-2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 
-2013. évi CCXXXVII. törvény a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 
-2007. évi CXXVII. törvény az Általános Forgalmi Adóról (áfa törvény) 
-2017. évi CL. törvény az Adózás Rendjéről (Art.) 
-2001. évi CVIII. törvény az Elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.) 
-1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről  
-2008. évi XLVII. törvény a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
2008. évi XLVIII. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
-45/2014. Kormányrendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
-1995. évi CXIX. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről 
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló -
2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 
-499/2017. Kormányrendelet a Társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, az ingatlanvagyon értékelő és közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről szóló  
-2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
-2014. évi LXXXVIII. törvény a Biztosítási tevékenységről  
-2017. évi LIII. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 
-2011. évi CXXII. törvény A központi hitelinformációs rendszerről (KHR tv.) 
-2017. évi LXXXVIII. törvény A biztosítási tevékenységről (Bit.) 
-A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv”). 
-A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény („Pktv”.) 
-A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő szolgáltatói 
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) 
Kormányrendelet. 
-A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 
-A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
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-II.FEJEZET- 

 
I. AZ ADATKEZELÉS ELVEI (GDPR 5. CIKK) 

1.A Társaság kizárólag olyan személyes adatokat kezel, mely az adott adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok 
felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.  
 
2.A Társaság különös hangsúlyt fektet arra, hogy a tevékenysége során végzett adatkezelést minden esetben az 
Érintettek részére átlátható módon végezze.  
 
3.A Társaság a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben, valamint a 
jogszabályokban előírt ideig kezeli. 
 
4.Az adatkezelés során a Társaság biztosítja a személyes adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét. Ebben a 
körben a Társaság felhívja az adatközlő figyelmét az adatok naprakészsége érdekében történő közreműködés 
szükségességére, adataikban bekövetkezett változás Adatkezelő részére történő bejelentés fontosságára.  
 
5.A Társaság a személyes adatok kezelése során az adatkezelés minden szakaszában megfelelő adatbiztonsági 
intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy a kezelésében lévő személyes adatok védelme a legmagasabb 
adatbiztonsági védelmi szinten biztosítva legyenek.  
 
6.Az Adatkezelő nevében eljárva adatot kezelő személyek a személyes adatokat csak a megfelelő jogosultsági szinttel 
rendelkezve kezelhetik, csak és kizárólag a feladatteljesítésükhöz szükséges jogalappal és mértékben, mely során különös 
tekintettel vannak az adattakarékosság és az adatminimalizálás elvére, eljárásul során kiemelt figyelemmel vannak arra, 
hogy a szükségesnél több adat kezelésére ne kerüljön sor.  

 
II.AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE (GDPR. 6. CIKK) 

1.A Társaság adatkezelési tevékenységének jogalapjai: 
 
1.1.Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján végzett adatkezelés 
 
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Érintettnek minden esetben valódi választási lehetősége van 
arról, hogy hozzájárulását megadja-e vagy sem.  Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  
 
Amennyiben a személyes adat kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő 
rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, illetve harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll) külön hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett visszavonását követően is kezelheti. 
 
1.2.Szerződés teljesítése, ahol az Érintett az egyik szerződő fél, illetve a szerződéskötést megelőzően az Érintett kérésére 
történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) érdekében szükséges adatkezelés 
 
1.3.Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében 
végzett adatkezelés 
 
Jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, 
illetve önkormányzati rendelet határozza meg.  
 
1.4.Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont) alapján végzett adatkezelés 
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1.5.Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) alapján végzett adatkezelés 

 
1.6.Az Adatkezelő/harmadik fél jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján végzett adatkezelés 
 
A Társaság a jogos érdeken alapuló adatkezelési tevékenysége érdekmérlegelés útján végzett adatkezelés, ami azt jelenti, 
hogy csak és kizárólag abban az esetben történik ilyen jogalappal végzett adatkezelés, amennyiben ezen érdekek 
elsőbbséget élveznek az Érintett jogaival szemben. Amikor az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekén alapszik, az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt útján dönt az adatkezelés megkezdéséről.  
 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés akkor jogszerű, amennyiben az Adatkezelő vagy harmadik személy méltányolható 
jogi érdeke felülírja az Érintett érdekeit, jogait (Adatkezelő vagy harmadik személy érdek elsődlegessége). Az 
érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő figyelembe veszi az Adatkezelővel való kapcsolata alapján az Érintett 
észszerű elvárásait.  

 
2.A Társaság az adatkezelés megkezdése előtt közli az adatkezelés jogalapját. Az Érintettet az Adatkezelő érthetően, 
egyértelműen és kellő részletességgel tájékoztatja a kezelendő adatokról, azok fajtáiról, és az adatok kezelésével 
kapcsolatos releváns tényekről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 
jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  
 
3.Kétség esetén a jogalap alkalmazhatóságáról az Adatkezelő az Adatvédelmi tisztviselővel egyetértésben dönt. 
 
4.A Társaság töröl, illetve fizikai úton megsemmisít minden olyan, az Érintettel kapcsolatos személyes adatot, amelynek 
kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az Érintett hozzájárulása nem áll 
rendelkezésre, illetve/és amelynek kezeléséhez nincs (más) törvényi jogalap. 

 
III.AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI 

1.A Társág által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben végzett adatkezelésről adatkezelési célonként kategorizált 
tájékoztatás jelen Adatkezelési Tájékoztató III. fejezetben részletezett táblázatban található. 
 
2.A Társaság személyes adatokat harmadik ország, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít. 
 
3. A Társaság a személyes adatokat a III. fejezetben meghatározott címzetti kategóriákba tartozó személyekkel közli, 
amennyiben a személyes adatok ilyen személyekkel való közlése szükséges a szolgáltatásainak nyújtásához, jogszabályi, 
illetve szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez vagy az adott adatkezelési cél eléréséhez.  
 

4.A Társaság jogosult a személyes adatok egyes típusaira nézve adatátadást és ezen alapuló adatkezelést végezni a 
Társasággal szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok, partnerek részére annak érdekében, hogy az Ügyfelek a 
számukra legelőnyösebb, legkedvezőbb feltételekkel megvalósuló szolgáltatást vegyék igénybe, illetve a már igénybe vett 
szolgáltatásoknál kedvezőbb aktualitásokról, szolgáltatásokról értesüljenek, vagy a kívánt szolgáltatással kapcsolatos 
további segítő szolgáltatást vegyenek igénybe.  

  
5.Ezen adatkezelési célok némely esetben közvetlen üzletszerzési célt szolgálhatnak. Ezen adatkezelési célok 
minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, ezért a Társaság kifejezetten felhívja az 
Érintettet arra, hogy bármikor ingyenesen tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok (ide értve a 
profilalkotást is) e célból történő kezelése ellen, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  

 
6.A fenti célból végzett adatkezelést megelőzően az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés 
céljáról és körülményeiről, ilyen irányultságú adatkezelést minden esetben az Érintett önkéntes, határozott és előzetes 
tájékoztatásán alapuló kifejezett hozzájárulásával végez.  
 
7.Ha az Érintett a hozzájárulását követően tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban a Társaság ilyen célból nem kezeli és a Társaság az Érintett 
személyes adatait az ilyen célból végzett adatkezelések nyilvántartásából haladéktalanul törli. 
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IV.ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ  

1.Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogszabályokban foglalt célok biztonságos teljesülése 

érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, mely adatvédelmi tisztviselőt az Adatkezelő vezetője nevez ki határozatlan 

időre.  

2.Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja a GDPR által nevesített adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatait, feladatai ellátása 

során az Adatkezelő vezetőjével szorosan együttműködik. 

3.Az Adatvédelmi tisztviselő rendelkezik mindazon feltétellel és alkalmassággal, melyet a GDPR feladatai ellátására előír.  

4. Az adatvédelmi tisztviselő a következő feladatokat látja el: 

4.1.Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző 
alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti 
kötelezettségeikkel kapcsolatban. 
4.2.Ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, 
ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, 
valamint a kapcsolódó auditokat is. 
4.3.Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 
jelen tájékoztató X. fejezetében foglalt hatásvizsgálat elvégzését. 
4.4.Együttműködik a felügyeleti hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott 
esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.  
4.5.Az Érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerinti jogaik 
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 
4.6.Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, 
az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi. 
4.7.Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas 

kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

5.Az Adatvédelmi tisztviselő továbbá az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 

5.1.Vezeti az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartásokat, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket ellenőrzi 
(adatvédelmi incidens nyilvántartás) 
5.2.Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése körében vezeti az adattovábbítási nyilvántartást (adattovábbítási 
nyilvántartást) 
5.3.Vezeti az Adatkezelő belső adatvédelmi nyilvántartásait (belső nyilvántartás). 
 
6.A fentiekben foglaltakon túlmenően az Adatvédelmi tisztviselő: 
 
6.1.Segíti az Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalában. 
6.2.Közreműködik, illetve segítséget nyújt az Érintettek jogainak biztosításában. 
6.3.Ellenőrzi az adatkezelési rendszabályoknak való megfelelést, és kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát. 6.4.Figyelemmel kíséri az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést. 
6.5.Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket. 
6.6.Elvégzi a hatósági adatvédelmi nyilvántartásokba történő kötelező bejelentkezést. 
6.7.Képviseli az Adatkezelőt az Hatóság által szervezett adatvédelmi tisztviselők konferenciáján, és írásban tájékoztatja 
az Adatkezelő vezetőjét.  
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V.ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATKÖZLÉS 

1.A Társaság bizonyos szolgáltatásai nyújtása vagy tevékenységei végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi 
igénybe, mely harmadik fél vagy szerződéses partner a Társaság nevében eljárva kezel személyes adatokat jogosultsági 
szintjének megfelelően. A Társaság nevében eljáró megbízott harmadik fél/partner a Társaság Adatfeldolgozójának 
minősül.  
 
1.1.Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére végzett szolgáltatási tevékenysége során az Adatkezelő adatkezelésében 

lévő adatok érdemi döntést nem igénylő, technikai, adminisztratív jellegű rögzítését és feldolgozását végzi el, illetve az 

Adatkezelő jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítésére nyújt szolgáltatást az Adatkezelő megbízásából. 

1.2.Adatfeldolgozó a megbízás teljesítése/szolgáltatás nyújtása során az Érintettek személyes adataihoz kizárólag a 

megbízás teljesítésének célja érdekében férhet hozzá és kizárólag olyan terjedelemben, amennyiben ez a megbízás 

teljesítéséhez szükséges a megbízás tartalma alatt. Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig 

terjedhet, kivéve azon jogszabályi rendelkezéseket, melyek kötelezően előírják az egyes adatkezelési tevékenységek 

(megőrzés, tárolás) idejét.  

1.3.Az Adatkezelő nevében történő adatkezelés megkezdése előtt az Adatfeldolgozónak már rendelkeznie kell a 

megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel, mely a GDPR szerinti kötelezettségeknek való megfeleléshez 

szükséges, garantálva az adatvédelmi elvek érvényesülését, az adatkezelés jogszerűségét, a személyes adatok kezelésére 

használt rendszerek bizalmasságát, integritását, elérhetőségét és az esetleges kockázatoknak megfelelő védelmi szintet. 

Adatfeldolgozó eljárása során az Adatkezelő által megtett intézkedésektől függetlenül köteles teljesíteni az adatbiztonság 

követelményeit, és eljárása során azokat érvényre juttatja.  

1.4.Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az 

adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő, ebben az esetben erről a jogi előírásokról az 

Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelés megkezdését megelőzően értesíti, kivéve ha az adatkezelő értesítését az 

adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.  

1.5.Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 

kötelezettséget vállalnak, vagy jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alatt állnak.  

1.6.Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó egymással adatfeldolgozási szerződést kötnek, melyben további szabályokat 
állapítanak meg a közöttük lévő jogviszony tekintetében. 
 
2.A Társaság Adatfeldolgozói:  
2.1.Társaság nevében és megbízásából eljáró pénzügyi közvetítő alvállalkozók 
2.2.A Társaság megbízásából eljáró ingatlanközvetítő és értékesítő alvállalkozók 
2.3.A Társaság megbízásából eljáró informatikai szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság, mely a Társaság 
nyilvántartási ügyviteli rendszereit működteti: 
Az Adatkezelő ügyviteli rendszerének üzemeltetője: 
Név: InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1158 Budapest, Szücs István u. 25/A 

Postacím: 1158 Budapest, Szücs István u. 25/A 

Cégjegyzékszám: 01-09-073563 

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 10479276-2-42 

Képviseli: Gregor Tamás ügyvezető  

Honlap elérhetősége: www.ingatlanforras.hu 

E-mail cím: info@ingatlanforras.hu  

Telefonos elérhetőség: +36 1 414-0667 
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2.4. Társaság megbízásából eljáró könyvelési, adózási feladatok elvégzésére megbízott könyvelő iroda: 
Név: ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich utca 6/b. III. em. 1. 

Postacím: 7400 Kaposvár, Damjanich utca 6/b. III. em. 1. 

Cégjegyzékszám: 14-09-300821 

Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 11226837-2-14 

Képviseli: Pappné Vörös Judit ügyvezető 

E-mail cím: adoesszamvitel@freemail.hu 

Telefonos elérhetőség: +36 82 424-791 

 
2.5.A Társaság megbízásából működtetett elektronikus megfigyelőrendszerek üzemeltetését végző munkatárs/ 
gazdasági társaság/egyéni vállalkozó (A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő helyiségekben elérhető 
mindenkori kameraszabályzatban feltüntetett üzemeltető).  
 
3.Az Adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során a személyes adatokhoz hozzáférhet és jogosult azokat megismerni. A 
Társaság megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz a személyes adatatok védelme érdekében és ilyen 
intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatok védelme érdekében. Társaság az 
adatfeldolgozóktól minden esetben megköveteli az adatkezelés megkezdése előtt a GDPR és az Info törvény szerinti 
feltételek és megfelelőség meglétét, és annak folyamatos biztosítását. Az adatfeldolgozó szavatolja az Adatkezelő 
irányába a GDPR szerinti megfelelőségét és felkészültségét.  
 
4. Bizonyos esetekben a Társaság jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok, illetve a 
Társaság felügyeletét ellátó szervezetek felé, amely során előfordulhat, hogy a személyes adatok ezen hatóságok, és 
szervezetek, államigazgatási fórumok felé továbbításra kerülnek.  
 
5.Egyes esetekben a Társaság az Érintett hozzájárulása alapján, illetve szerződés teljesítéséhez szükségesen végez 
adattovábbítást.  

 
6.A személyes adatatok továbbítása jellemzően az alábbi címzettek részére történhet: 
 
6.1.A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló megbízó pénzügyi intézmények felé, melynek alapjául a Társaság adott 
pénzügyi intézménnyel kötött, pénzügyi termékek és szolgáltatások közvetítésére irányuló megbízási szerződése szolgál. 
6.2.A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló együttműködő külső gazdasági társaságok, partnerek felé 
(ingatlanirodák, biztosítási szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok). 
6.3.A Társaság tevékenységében szerződéses jogviszonyban közreműködő személyek részére.  
6.4.Informatikai rendszertámogatási szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság részére. 
6.5.Adattárolási, archiválási, irattárolási és megsemmisítési tevékenységet végző szolgáltatók részére. 
6.6.Jogi szakértők, ügyvédek részére és alkalmazottai/tevékenységükben közreműködő személyek részére. 
6.7.Postázási, kézbesítési és iratkezelési szolgáltatást nyújtók részére. 
6.8.Követeléskezelők, közjegyzők, végrehajtók, felszámolók részére. 
6.9.Államigazgatási fórumok részére államigazgatási jogkörben indult eljárás, illetve az adatkezelő jogos igényeinek 
érvényesítése esetén bíróság, rendőrség, kormányhivatal lakcímnyilvántartója részére. 
6.10.Magyar Posta Zrt., valamint futárszolgálat igénybevétele esetén az adott szolgáltatást teljesítő cég részére. 
6.11.A Társaság felügyeleti szervei részére (különösen Nemzeti Adó és Vámhivatal, Magyar Nemzeti Bank, illetékes 
Önkormányzat jegyzője), valamint a fogyasztói panaszokkal érintett eljárások során a fogyasztóvédelmi panaszok 
kivizsgálására jogosult szerv részére. 
6.12.A fentiekben meghatározott társaságok, partnerek, szervek és az Adatkezelő adott adattípus kezelésére 
felhatalmazott munkavállalója, közreműködője részére.  
6.13.Szerződéshez kapcsolódó, további segítő szolgáltatást nyújtó társaságok, partnerek részére (pl. energetikai 
tanúsítvány kiállítását végző szolgáltatók, forgalmi értékbecslők, ügyvédek, ügyvédi irodák). 
6.14.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok kivizsgálása 
esetén. 
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-III.FEJEZET- 

I.EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

1.Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 

1.1. A Stonehenge J.J Kft. hitel-  és más pénzügyi termékek közvetítésével foglalkozó, Magyarországon bejegyzett 

vállalkozás, amely e tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010.09.27-én kiadott EN-I-807/2010 

számú, valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB”) 2017.03.07-én kiadott H-EN-I-175/2017 számú 

engedélye alapján végzi, mint független, többes ügynök. 

1.2.A Stonehenge J.J Kft. hitel-  és más pénzügyi termékek közvetítése során a vele, illetve tagjaival szerződéses 

kapcsolatban álló pénzügyi intézmények pénzügyi termékeinek, szolgáltatásainak közvetítését végzi, tevékenységét a vele 

szerződéses kapcsolatban álló közvetítői hálózaton keresztül látja el.  

1.3.A Stonehenge J.J Kft –vel szerződéses kapcsolatban álló közvetítők olyan magyarországi székhelyű vállalkozások, 

melyek a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: “Hpt.”) 

mindenkor hatályos rendelkezése alapján pénzügyi szolgáltatások közvetítésével jogosultak foglalkozni. 

1.4.A Stonehenge J.J Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi közvetítői alvállalkozók szerződésben rögzített 

tevékenységi körükben eljárva a Társaság Adatfeldolgozói, akik az adatkezelés megkezdése előtt és az adatkezelés 

minden szakaszában szavatolják az Adatkezelő részére a GDPR szerinti feltételek és követelmények megfelelőségét, 

tevékenységük jellegénél fogva jogszabály által titoktartási kötelezettség alatt állnak, mely kötelezettség a közvetítői 

megbízási szerződés megszűnését követen is fennáll.  

1.5.Pénzügyi szolgáltatás közvetítése körében végzett kategorizált adatkezelési tevékenység 

Adatkezelési 
tevékenység, 
az Adatkezelés célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés  
időtartama 

Címzettek Adatok forrása 

1.A Stonehenge J.J Kft. 
szolgáltatásának  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése) 
igénybevételére  
irányuló szerződés  
megkötése 
(szerződéskötési 
szándék)  
 
1/1.Az Érintettel  
történő kapcsolattartás 
a szerződés megkötése, 
teljesítése érdekében 
 
 
 
1/2.Ügyletek 
megkülönböztetése  
 
 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6.cikk (1)bek.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatkezelés a  
szerződés teljesítése 
érdekében, illetve a  
szerződéskötést 
megelőzően az  
Érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  

-név 
-anyja neve  
-születési hely, idő 
-lakcím 
 
 
 
 
 
 
1/1. 
-e-mail cím 
-telefonszám 
-értesítési cím 
(kapcsolattartási cél) 
 
 
1/2. 
-szerződésszám/ 
az ügyletről generált  
azonosító 
(Ügyletek  
megkülönböztetése, 
beazonosítási cél) 
 

Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét.  
 
A GDPR 6.cikk 
(1)bek. b) pont 
alapján  
a pénzügyi 
szolgáltatás 
közvetítésre 
vonatkozó 
szerződés 
megszűnését/ 

-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére 
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje 
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, könyvelést  
végző) részére 
 
 

Közvetlenül az Érintettől 
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szükséges  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) 
 
 
 
 
 

követelés  
esedékessé 
válást követő 5 év  
Ptk. 6:22§ (1) 
(általános elévülési 
idő) 
 
Amennyiben a 
a pénzügyi  
közvetítésre  
irányuló  
szolgáltatás során 
az Ügyfél 
pénzügyi termék 
igénybevételére 
irányuló szerződést 
köt a kiválasztott 
pénzügyi  
intézménnyel 
(közvetített 
pénzügyi  
szolgáltatási  
szerződés), egyes  
személyes  
adatok 
(pl. a közvetített 
szerződés feleinek  
neve,  
szerződéskötés  
ideje,  
szerződéskötés  
tárgya, Ügyféllel 
kötött közvetítői 
szerződés  
lényeges feltételei, 
igénybe vett  
termék neve,  
szerződéses összeg, 
pénzügyi intézmény  
megnevezése,  
jutalék 
összege,  
ügyletazonosító) 
legfeljebb 
a közvetített 
pénzügyi  
szolgáltatási 
szerződéssel  
érintett pénzügyi 
intézmény által  
előírt időtartamot 
követő 5 évig,  
illetve a 
szerződésből 
eredő követelés  
esedékessé 
válást követő 
5 évig kezelhetők. 
 
A szerződéskötés 
elmaradása   
esetén amennyiben 
további  
adatkezelési cél 
és ehhez rendelt 
jogalap nincsen, 
a személyes adatok 
törlésre, illetve 
megsemmisítésre 
kerülnek. 
A szerződéskötést 
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megelőző,  
közvetítői  
tevékenységgel  
szorosan  
összefüggő  
dokumentumokat 
az Adatkezelő 
törvényi  
kötelezettsége  
alapján 3 évig 
köteles megőrizni. 

2. Az Ügyféllel  
megkötött közvetítői  
szerződés alapján vállalt 
szolgáltatás nyújtása,  
teljesítése 
(Ügyfél számára  
élethelyzetének  
megfelelő pénzügyi 
szolgáltatás  
kiválasztása,  
meghatározása) 
 
2/1.Az Ügyfél által  
kiválasztott pénzügyi 
intézmény termékének, 
szolgáltatásának  
igénybevételére  
irányuló szerződés  
megkötésének  
elősegítése az Ügyfél  
és a kiválasztott  
pénzügyi intézmény 
között  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6.cikk (1)bek.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatkezelés a  
szerződés teljesítése 
érdekében, illetve a  
szerződéskötést 
megelőzően az  
érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  
szükséges  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) 
 
 

-A kiválasztott pénzügyi 
intézmény adott pénzügyi 
szolgáltatásának, 
termékének igénybevételére  
rendszeresített 
adatbekérő adatlapján 
meghatározott adatok, 
és annak meghatározott 
mellékletei 
 
Ezek az adatok lehetnek  
különösen, de nem  
kizárólagosan: 
 
-Érintett neve 
-születési neve 
-születési helye, ideje 
-anyja neve 
-állampolgársága 
-levelezési cím 
-telefonszám 
-adóazonosító jel 
családi állapot 
-saját háztartásban élő 
eltartottak száma 
-legmagasabb iskolai 
végzettség 
-munkahely neve, címe 
-munkaviszony  
kezdetének dátuma 
-foglalkozás 
-igazolt havi nettó  
jövedelem 
-szükség esetén  
a házastárs/élettárs  
igazolt havi nettó  
jövedelme 
-ingatlanhoz kapcsolódó 
pénzügyi szolgáltatások  
igénylése körében az adott  
ingatlan adatai  
(helység, irányítószám, 
utca, házszám, emelet, 
ajtószám, helyrajzi 
szám, ingatlan értékesítési 
adatai, forgalmi értéke,  
ingatlan fennálló terhei) 
-bankszámlaszám 
-számlavezető pénzintézet 
 
Az adott pénzügyi  
szolgáltatás 
igénybevételéhez 
szükséges, az Érintett által  
kitöltött  
adatlapokról, kérelmekről  
és ezek mellékleteiről az  
Adatkezelő illetve 
az Adatfeldolgozó 
által semmilyen 

Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettsége  
alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles) 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét 
 
 
GDPR 6.cikk 
(1)bek. b) pont 
alapján egyes  
személyes adatok 
(pl. a közvetített 
szerződés feleinek  
neve,  
szerződéskötés  
ideje,  
szerződéskötés  
tárgya, Ügyféllel 
kötött közvetítői 
szerződés  
lényeges feltételei, 
igénybe vett  
termék neve,  
szerződéses összeg, 
pénzügyi intézmény  
megnevezése,  
jutalék 
összege,  
ügyletazonosító) 
legfeljebb 
a közvetített 
pénzügyi  
szolgáltatási 
szerződéssel  
érintett pénzügyi 
intézmény által  
előírt időtartamot 
követő 5 évig,  
illetve a 
szerződésből 
eredő követelés  
esedékessé 
válást követő 
5 évig kezelhetők. 

-Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy 
jogosultsági szintje 
alapján  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 

Közvetlenül az Érintettől  
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2/2. 
-kapcsolattartás 
-ügyletek 
megkülönböztetése 

másolat nem készül,  
a kérelmek, adatlapok,  
mellékletek nyilvántartás 
részét nem képezik, azokat 
az Adatkezelő, az 
Adatfeldolgozó semmilyen  
formában nem rögzíti,  
nem rendszerezi, nem  
tartja nyilván.  
 
 
 
 
-email cím, telefonszám 
-szerződésszám/ügyletről 
generált azonosító 
 

Ptk. 6:22§ (1) 
(általános elévülési 
idő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.A közvetítői  
szerződésről és a  
közvetített pénzügyi 
szolgáltatási  
szerződésről 
nyilvántartási 
kötelezettség teljesítése 
 
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelőre 
vonatkozó jogi  
kötelezettség  
teljesítése  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont 
 
A Hpt. 69. § (5) 
alapján 
 
 
 
Az adatkezelő  
jogos érdeke  
GDPR 6.cikk (1) bek. 
f) pont 
 
Az Adatkezelő 
jogos érdeke  
a szerződéses  
kötelezettségei 
teljesítésének 
igazolása a külső  
partner irányában 
és a szolgáltatásáért 
járó közvetítői díj  
elszámolása és  
érvényesítése   
a külső szerződéses 
partnere irányában.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-a közvetített 
szerződés feleinek neve 
-szerződéskötés ideje 
-szerződéskötés tárgya, 
-Ügyféllel kötött közvetítői 
szerződés lényeges feltételei 
(igénybe vett termék  
neve, szerződéses összeg, 
pénzügyi intézmény  
megnevezése, jutalék 
összege) 
-ügyletazonosító 
  

Legfeljebb 
a közvetített 
pénzügyi  
szolgáltatási 
szerződéssel  
érintett pénzügyi 
intézmény által  
előírt időtartamot 
követő 5 évig,  
illetve a 
szerződésből 
eredő követelés  
esedékessé 
válást követő 
5 évig  
kezelhetők. 
Ptk. 6:22§ (1) 
(általános elévülési 
idő) 
 
Jogos érdeken  
alapuló adatkezelés 
esetében 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN. 

 -Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje  
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 
 
 
 
 

Közvetlenül az  
Érintettől, illetve 
a pénzügyi  
szolgáltatást nyújtó 
pénzintézet (Adatkezelő 
Megbízója) 
adatszolgáltatása által 

4.A közvetítői  
tevékenységgel  
szorosan összefüggő,  
annak teljesítéséhez 
szükséges 
dokumentumok 
iratmegőrzése 
 
 

Az adatkezelőre 
vonatkozó jogi  
kötelezettség  
teljesítése  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont 
 
 
A Hpt. 69.§ (5) 

Pénzügyi közvetítői  
tevékenységgel szorosan 
összefüggő, annak  
teljesítéséhez szükséges 
dokumentumok*, az 
abban esetlegesen 
meghatározott 
Érintetti adatok  
 

Hpt. 69.§ (5) 
alapján 3 év 
dokumentum- 
megőrzési 
kötelezettség  

-Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  

Közvetlenül az Érintettől 
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bekezdése  
alapján 
 

*(A közvetített szerződés 
megkötését  
megelőzően, illetve 
a közvetítési folyamat  
során keletkező  
dokumentumok, versengő 
ajánlatok elemzése,  
bemutatása, stb.) 
 
 
 

Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje 
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 

5.Adatkezelő által 
üzemeltetett  
weboldalrendszeren 
történő regisztráció 
a honlapon nyújtott 
szolgáltatások 
igénybevétele, 
kapcsolatfelvétel 
 
A regisztráció  
során egyes  
funkciók (pl. Ön adatai 
megadásával  
visszahívást kér) 
 közvetlen üzletszerzési 
célt is megvalósítanak 
(lásd: 8-as pont) 

Érintett önkéntes 
hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a)pont 

-név 
-e-mail cím 
-telefonszám 
-város/település 
-Érintett által megadott  
preferenciák 

 
Az Érintett  
hozzájárulásának 
visszavonásáig/ 
tiltakozásáig. 
 
 
(Törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét.) 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
HOZZÁJÁRULÁSÁT 
VISSZAVONHATJA.  
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELŐ 
AZ ILYEN CÉLÚ 
ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, 
AZ ÉRINTETTET AZ  
ILYEN JELLEGŰ  
NYILVÁNTARTÁSÁBÓL 
TÖRLI. 
 

-Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy 
jogosultsági szintje 
alapján  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó) részére 

Közvetlenül 
az Érintettől 
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6.Számlázás,  
pénzügyi bizonylat 
kiállítása 
 

Az adatkezelőre 
vonatkozó jogi  
kötelezettség  
teljesítése  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont 
 
A 2007. évi CXXVII. 
törvény (áfa törvény) 
159. § (1) bekezdése 
alapján 

-név 
-cím 
-számla azonosító szám 
 
(egyéni cég,  
egyéni vállalkozó esetén 
adószám, bankszámlaszám, 
számlavezető pénzintézet 
nyilvántartási szám 
székhely). 

A Szvtv.169.§ (2) 
alapján 
8 év 

-Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje  
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 
 

Közvetlenül az Érintettől 

7.A közvetített  
szolgáltatások után 
járó jutalék elszámolása 
az Adatkezelő  
pénzügyi szolgáltatóval 
és partnereivel 
kötött szerződésben 
foglalt kötelezettségek 
teljesítése, jogok 
érvényesítése 

Az Adatkezelő jogos 
érdeke  
GDPR 6. cikk (1)bek. 
f) pont 
 
 
 
Az Adatkezelő 
jogos érdeke  
a szerződésben  
vállalt kötelezettségei 
teljesítésének 
igazolása,  
szolgáltatása  
ellenértékének  
megfizetése,  
partnerrel 
elszámolás  

-ügylet dátuma 
-Ügyfél neve 
-igénybe vett termék 
megnevezése 
-szerződéses összeg 
-pénzügyi intézmény 
megnevezése 
-jutalék összege 
-ügyletazonosító 

Legfeljebb 
a közvetített 
pénzügyi  
szolgáltatási 
szerződéssel  
érintett pénzügyi 
intézmény által  
előírt időtartamot 
követő 5 évig,  
illetve a 
szerződésből 
eredő követelés  
esedékessé 
válást követő 
5 évig  
kezelhetők. 
Ptk. 6:22§ (1) 
(általános elévülési 
idő) 
 
Jogos érdeken  
alapuló adatkezelés 
esetében 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 

-Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy 

Közvetlenül az  
Érintettől, 
illetve 
a pénzügyi  
szolgáltatást nyújtó 
pénzintézet (Adatkezelő 
Megbízója) 
adatszolgáltatása által 
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AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 
 
  

jogosultsági szintje  
alapján  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 

8. Közvetlen  
üzletszerzési  
célú adatkezelés  
A Stonehenge J.J Kft.  
és vele szerződésben 
lévő partner  
vállalkozások  
termékajánlatainak 
ismertetése,  
szolgáltatások 
népszerűsítése,  
aktualitások  
ismertetése,  
személyre szabott 
ajánlatok/értesítések 
küldése 
-e-mailen útján/ 
-postai úton küldött 
küldemények útján/ 
-telefonos megkeresés 
útján, illetve az 
-online névjegy egyes 
alkalmazásai során 
(Érintett választása  
szerint)/ 
 
-promóciós  
szabályzatban  
regisztrálás útján 
promócióban,  
nyereményjátékban 
való részvétel útján 
 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a)pont 

-név 
-e-mail cím  
-értesítési cím 
-születési hely, idő* 
-telefonszám 
-online azonosító 
-adószám (nyereményjáték- 
ban részvétel útján történő 
nyertes esetén).  
 
*(Születési hely, és idő 
adattartalmat a 2008. 
évi XLVIII. tv. Grtv. 6.§ (2)  
bekezdésében  
meghatározott  
esetekben ír elő 
a hozzájáruló  
nyilatkozat  
adattartalmaként, 
amennyiben a reklám 
meghatározott korú 
személyek számára  
közölhető) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Érintett 
hozzájárulásnak 
visszavonásáig/ 
tiltakozásáig. 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
HOZZÁJÁRULÁSÁT 
VISSZAVONHATJA.  
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELŐ 
AZ ILYEN CÉLÚ 
ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, 
AZ ÉRINTETTET AZ  
ILYEN JELLEGŰ  
NYILVÁNTARTÁSÁBÓL 
TÖRLI. 
 
 
 
nyereményjáték, 
promóció  
szervezése esetén 
az Adatkezelő  
az 1991. évi XXXIV. 
törvény 1. § (7a) 
szerint az adatokat 
a keletkezéstől 
számított 6 évig  
köteles 
megőrizni.  
 
Nyertes adatai 
esetén törvény 
által 
meghatározott  
esetekben a  
számviteli iratokat 
8 évig kell őrizni.  
A Szvtv.169.§ (2) 
alapján 
 

-Érintett részére 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző, 
szerződéshez kapcsolódó 
segítő szolgáltatást  
nyújtó illetékes  
Adatfeldolgozó) részére 
 
-Az Adatkezelő 
Érintett által 
kiválasztott preferenciák 
szerinti kínálattal 
rendelkező illetve 
arra illetékes 
szerződéses  
partnerei,  
preferenciák  
nyújtására illetékes 
partnerei részére 
 
-Az Adatkezelő aktuális 
promóciós  
szabályzatában  
megjelölt pénzügyi  
intézmény, intézmények 
tevékenységében  

Közvetlenül az Érintettől 
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közreműködő személyek 
részére 
 

9.Belső elemzés, 
piackutatás, 
statisztika készítése, 
ügyfélelégedettség 
mérése 
 
 
 
 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a)pont 

Érintett által megadott: 
-név 
-e-mail cím 
-telefonszám 
-helység neve 
-fogyasztói szokások 
-igénybe vett szolgáltatás 
jellege  
-elégedettségre vonatkozó 
kérdőívben meghatározott 
adatok 

Az Érintett által 
megadott  
személyes adatok 
haladéktalanul 
leválasztásra  
kerülnek az egyéb 
adatkezelési  
céloktól, így az  
Érintettek  
beazonosíthatóságát 
nem teszi lehetővé. 
Ezen információk 
az Érintettek 
beazonosíthatóságát 
kizáró módon  
kerülnek tárolásra. 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(Törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét 

-Az Adatkezelő 
statisztikai elemzését,  
piackutatási  
eredmények, 
kérdőívek feldolgozását  
végző munkavállalója/ 
megbízott  
Adatfeldolgozója  
részére,  
ezen tevékenységben 
közreműködő személyek 
részére.  
 
 

Közvetlenül az Érintettől 

10.Ügyfél-átvilágítás 
a Pmt 6. § (1) és 21.§  
szakasza által  
meghatározott  
esetekben  
 
 
 
Nyilvántartási, 
bejelentési törvényi 
kötelezettség 

Az adatkezelés az  
adatkezelő jogi 
kötelezettsége  
teljesítéséhez 
szükséges 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c)pont 
 
Pmt. 7.§ (1)-(2) 
8.§ 9.§10.§ 

-családi és utónév 

születési családi 
és utónév 

-állampolgárság 

-születési hely, idő 

-anyja születési neve 

-lakcím, 

-lakcím hiányában 

tartózkodási hely 

-azonosító okmányának 
típusa és száma 

-lakcímkártya száma 

-jogi személy képviselője 

esetén tulajdonosi  

érdekeltség jellege, 
mértéke 

-üzleti kapcsolat esetén a 
szerződés típusa, tárgya és 
időtartama 

-ügylet esetén a megbízás 
tárgyát és összege 

-a teljesítés körülményeit 
(hely, idő, mód) 

-kiemelt közszereplői 
státusz, illetve 

a Pmt. 4. § (2) szerinti 

minőség meghatározása 

és a rendelkezésre álló  

pénzösszeg forrása 

-személyazonosság 

ügyleti megbízás 
teljesítésétől 
számított 8 évig 

 

-Pmt.30.§ (1) bekezdése 
alapján  
a pénzügyi információs 
Egységnek (NAV) 
  
-Államigazgatási 
jogkörben eljáró 
államigazgatási fórumok,  
nyomozó hatóságok  
részére 
  
-Adatkezelő vezetője,  
-Az Adatkezelő által  
a Pmt. szerint 
meghatározott és az 
Adatkezelő által 
kijelölt azonosítást 
végző személy 
 
-Adatkezelő erre 
kijelölt adminisztratív 
feladatok végzéséért 
felelős munkavállalója 

Közvetlenül  
az Érintettől, vagy  
az Érintett által adott 
szabályszerű  
meghatalmazás  
alapján az  
Érintett által  
kijelölt meghatalmazott 
személytől.  
 
A meghatalmazott 
személy adatait 
az Adatkezelő  
az Érintettre vonatkozó 
szabályok szerint 
jogosult és köteles 
kezelni. 
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igazolására alkalmas 

okmányon elhelyezett 
képmás 

11. 
természetes személy/ 
egyéni vállalkozó/jogi 
személy képviselőjének 
mint szerződéses  
partner 
adatainak kezelése. 
 
Megbízási szerződés 
teljesítése 
kapcsolattartás 
 

Az adatkezelés a  
szerződés  
teljesítéséhez,  
szerződéskötést 
megelőzően az  
érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  
szükséges GDPR  
6. cikk (1) bek. b) 

-név 

-születési név  

-anyja neve 

-születési hely, idő 

-azonosító okmány 
száma 

-kötelező 
adattartalom lehet 
továbbá a felügyeleti 
szerv által mindenkor 
meghatározott 
kötelező adattartalom 
szerinti személyes 
adatok 

-nyilvántartási szám 

-székhely 

-adószám 

-telefonszám 

-e-mail 

az ügylet  
megszűnését, 
illetve a követelés 
esedékessé  
válását követő 
követő 5 év 
Ptk. 6:22§ (1) 
(általános 
elévülési idő) 
 
 

 

-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje  
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 

Közvetlenül  
az Érintettől/szerződő 
partnertől 

12.  
egyéb gazdasági 
társaság, jogi személy 
szerződéses partner 
kapcsolattartóként  
megnevezett  
munkavállalója  
személyes  
adatainak  
kezelése 
 
Megbízási szerződés 
teljesítése 
kapcsolattartás 
  
 
 

A Szerződéses 
partner jogos  
érdeke esetén 
GDPR 6. cikk (1) bek., 
(f) pont 
 
A harmadik fél 
jogos érdeke  
a szerződésben  
vállalt kötelezettségek 
teljesítése.  

-név, 

-telefonszám 

-email cím 

az ügylet  
megszűnését 
követő 5 év 
Ptk. 6:22§ (1) 
 
Jogos érdeken  
alapuló adatkezelés 
esetében 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN. 

-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje 
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 

a Szerződött  
partnertől 

13. Szerződésből eredő 
esetlegesen felmerülő 
követelések  
érvényesítése,  
behajtása, jogi  

Az adatkezelő 
jogos érdeke 
 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
f)pont 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-lakcím 
-szükség esetén  

Az ügylet  
megszűnését 
követő, illetve 
a követelés 
esedékessé 

-A követelés  
érvényesítése érdekében 
követelés behajtására 
felhatalmazott  
ügyvéd, jogi szakértő,  

-Közvetlenül  
az Érintettől 
-az Illetékes  
kormányhivatal 
lakcímnyilvántartója 
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érdekvédelem  
érvényesítése  

 
 
 
Az adatkezelő 
jogos érdeke 
a szerződésben 
vállalt  
szolgáltatások  
teljesítése 
esetén a szerződés 
alapján őt  
megillető jogok  
biztosítása,  
érvényesítése  

személyi azonosító okmány 
száma 
-a követelés  
alátámasztásához szükséges 
okiratok és az azokon  
feltüntetett személyes  
adatok 

válását követő 
5 évig 
Ptk. 6:22§ (1) 
(általános elévülési 
idő) 
 
Jogos érdeken  
alapuló adatkezelés 
esetében 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 

az eljárásra illetékes 
közjegyző, bíróság,  
végrehajtó, illetékes  
kormányhivatal 
lakcímnyilvántartója, 
tevékenységükben 
közreműködő személyek 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 

által történő 
adatszolgáltatással 

14.Panaszkezeléssel 
kapcsolatos eljárások 
lefolytatása  
 

Az adatkezelő  
jogi  
kötelezettségének 
teljesítése 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c)pont 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-lakcím 
-a panasz elbírálására  
jogosult szerv által  
bekért adatok  

A panasz illetékes 
szerv általi 
jogerős 
elbírálásáig. 
 

-A panaszkezelés  
elbírálására jogosult 
felügyeleti szerv, (MNB, 
Nemzeti Adó-és  
Vámhivatal), 
-fogyasztóvédelmi  
illetékességgel  
rendelkező  
államigazgatási szerv 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
munkavállalója 
(adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállaló  
részére) 
-Az Adatkezelő  
Adatfeldolgozója 
(informatikai  
háttérszolgáltató, 
illetékes pénzügyi 
közvetítő). 

-Közvetlenül  
az Érintettől, illetve  
a felügyeleti/ 
fogyasztóvédelmi szerv 
útján 

15.Szerződés  
megkötése során 
tanúként közreműködő 
személyek  
adatainak kezelése 
(a Polgári 
perrendtartásról  
szóló 2016.évi CXXX. 
törvény 325. § (1) bek. 
alapján a 
teljes bizonyító 
erejű magánokiratra  

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6.cikk (1) bek. 
a)pont 
 
 
Adatkezelő jogos 
érdeke  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
f) pont 
Az tanúk  
adatait tartalmazó 
iratok tárolásával 

-név 
-lakcím 
-aláírás 
-szükség 
esetén személyazonosító  
okmány száma  

ügylet  
megszűnését, 
ügyletből eredő  
követelés  
esedékessé válását 
követő 5 év  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
Törvényi  
kötelezettsége  

-A személyes adatok  
közölhetőek az  
Adatkezelő 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, adóhatóság,  
valamint a Hpt. 161.§ (2) 
bekezdésében  
meghatározott szervek) 
-államigazgatási szervek  
(bíróság, nyomozó  
hatóság) részére  

közvetlenül az Érintettől 
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megfogalmazott 
követelmény szerint) 

kapcsolatosan 
 
 
Az Adatkezelő 
azon érdeke, hogy 
bizonyítsa, hogy 
a kiállító az okiratot 
saját kezűleg  
írta és aláírta,  
illetve annak  
bizonyítása, hogy az 
okirat aláírója  
a részben vagy  
egészben nem általa 
írt okiratot előttük 
írta alá, vagy  
aláírását előttük  
saját kezű  
aláírásnak  
ismerte el.  
 
 

alapján az  
Adatkezelő  
a személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles) 
 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét 
Jogos érdeken  
alapuló adatkezelés 
esetében 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 
 

-szerződésből eredő  
jogviták esetén 
jogi képviseletet  
ellátó ügyvéd/ügyvédi  
iroda részére,  
közjegyző, végrehajtó 
részére 
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje  
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 
-Szerződéses felek 
részére  

 
2.Ingatlanközvetítési és értékesítési tevékenység 
 
2.1.A Stonehenge J.J Kft. ingatlanközvetítés és értékesítési tevékenysége körében ügyfelei részére ingatlanok 
adásvételének, cseréjének, valamint bérlakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek cseréjének közvetítését végzi, 
beleértve az ügyleti partnerek felkutatását, az ügyletek előkészítését, valamint a forgalmiérték-becslést is.  
 
2.2.A Stonehenge J.J Kft. ingatlanközvetítési és értékesítési tevékenységét saját közvetítői hálózatán keresztül, illetve a 
Stonehenge J.J Kft-vel szerződéses viszonyban álló külső partner vállalkozások együttműködésével végzi, mely partner 
vállalkozások önálló adatkezelőknek minősülnek. A Stonehenge J.J Kft. szerződött partner vállalkozásait megtekinthetik 
ITT: www.shbankhaz.hu 
 
2.3.A Stonehenge J.J Kft. saját közvetítői hálózata keretében szerződéses jogviszonyban álló, a Stonehenge J.J Kft. 
nevében eljáró szerződéses közreműködők (ingatlanközvetítők) Adatfeldolgozónak minősülnek.  
 
2.4.A Stonehenge J.J Kft. saját közvetítői hálózatának tagjai és irányítása alatt álló szerződéses partnerei rendelkeznek 
mindazon engedéllyel, feltétellel, melyet számára az általa elvégzett tevékenységek végzéséhez jogszabályok kötelezően 
előírnak, a Stonehenge J.J Kft. Adatfeldolgozóiként titoktartási kötelezettség alatt állnak.  
 
2.5.Ingatlan közvetítési, értékesítési tevékenység körében végzett kategorizált adatkezelési tevékenység  
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Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés  
időtartama 

Címzettek Adatok forrása 

1.Online szolgáltatás 
nyújtása a Társaság 
weboldalrendszerén 
érdeklődő (vételi 
szándék, bérlési 
szándék) részére 
szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos  
tájékoztatás, 
kapcsolattartás 
 
Érintett 
általi offline módon  
történő megkeresés  
esetén tájékoztatás 
nyújtása,  
kapcsolattartás 

Érintett  
hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1.) bek. 
a)pontja alapján 

Az Érintett által megadott 
-név 
-telefonszám 
-e-mail cím 
(munkatárs részére küldött 
e-mail esetén) 
 
 

Az Érintett  
törlés iránti  
kérelméig. 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét.  

-Az Adatkezelővel  
szerződéses  
jogviszonyban lévő  
partner vállalkozás,  
illetve a partnerrel  
jogviszonyban álló  
közreműködő, aki/amely 
rendelkezik  
a preferenciáknak  
megfelelő kínálattal 
 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
jogosultsági szintje  
alapján 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(ingatlanközvetítő 
informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó) részére. 
 

Közvetlenül az Érintettől 
weboldalrendszeren  
küldött üzenetével, 
illetve 
a weboldalrendszeren 
megjelölt munkatárs 
Érintett általi telefonos 
felkeresésével 
 

2.Online 
szolgáltatás nyújtása 
a Társaság 
weboldalrendszerén 
ingatlant eladni/ 
bérbe adni kívánó 
érdeklődő részére, 
szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos tájékoztatás 
kapcsolattartás, 
 
Érintett 
általi offline módon  
történő 
megkeresés esetén  
tájékoztatás nyújtása 

Érintett  
hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1.) bek. 
a)pontja alapján 
 

-név 
-telefonszám 
-e-mail cím  
(munkatárs részére küldött 
e-mail esetén) 
-ingatlan címe (helység) 
-ingatlanról készült  
fényképfelvételek 
-ingatlan értékesítési adatai 
 

Az Érintett  
törlés iránti  
kérelméig. 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
 
 

-Az Adatkezelővel  
szerződéses  
jogviszonyban lévő  
partner vállalkozás,  
illetve a partnerrel  
jogviszonyban álló  
közreműködő, 
aki/amely   
rendelkezik  
a preferenciáknak  
megfelelő kereslettel 
 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy 
megfelelő jogosultsági 
szintje alapján  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(ingatlanközvetítő 
informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó) részére. 

-Közvetlenül az Érintettől 
weboldalrendszeren  
küldött üzenetével, 
illetve 
 a weboldalrendszeren 
megjelölt munkatárs 
Érintett általi telefonos, 
vagy e-mailes 
felkeresésével 
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3.Ingatlanközvetítői,  
értékesítési 
szolgáltatás nyújtása 
ingatlant megtekintő 
ügyfelek részére 
 
kapcsolattartás 
ügyfelek  
megkülönböztetése 

Az Adatkezelő, 
illetve az  
Adatkezelőnek  
ingatlan  
értékesítésére,  
közvetítésére  
megbízást adó  
Megbízója 
jogos érdeke 
GDPR 6.cikk (1) bek. 
f)pont 
 
 
Az Adatkezelő,  
jogos érdeke  
a szerződéses  
kötelezettségei  
teljesítésének  
igazolása,  
az általa nyújtott  
szolgáltatás  
ellenértékének  
érvényesítése 
Az Adatkezelő  
megbízójának  
jogos érdeke az  
ingatlan rendelkezési 
jogosultjaként 
az ingatlan  
védelme,  
az általa,  
szerződéses 
kötelezettségeinek 
teljesítése. 
 

-név 
-e-mail 
-telefonszám 
-ügylet azonosító 
-megtekintés helye 
-időpontja 
-aláírás 
-születési hely, idő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jogviszony  
megszűnését,  
illetve a követelés 
esedékessé  
válásától számított  
5 év.  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 

-az Adatkezelővel  
szerződéses  
jogviszonyban lévő  
partner vállalkozás,  
illetve a partnerrel  
jogviszonyban álló  
közreműködő, aki  
rendelkezik  
a preferenciáknak  
megfelelő kínálattal 
 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(ingatlanközvetítő 
informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó) részére. 
-Az Adatkezelő részére 
ingatlan értékesítésére, 
közvetítésére 
megbízást adó személy 
részére 

Közvetlenül az Érintettől/ 
Érintett  
meghatalmazottja 
útján 
  

4. Ingatlanközvetítésre, 
értékesítésre 
kötött szerződésben 
foglalt szolgáltatások  
nyújtása, ingatlant 
értékesíteni kívánó 
ügyfelek részére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kapcsolattartás, 
szolgáltatás nyújtás 

A szerződés  
teljesítése  
érdekében, illetve  
a szerződéskötést 
megelőzően az  
Érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  
szükséges  
GDPR 6. cikk (1)bek. 
b)pont 
 
 
 
 
 
 
 
Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont  
az Adatkezelővel 
szerződött önálló 
partner vállalkozás 
szolgáltatásának 
igénybevétele esetén 
(szerződött  
partner ingatlaniroda 
általi hirdetés/ 
adatbázisában  
keresés) 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-e-mail 
-telefonszám 
-lakcím 
-ingatlan adatai  
(helység, irányítószám, 
utca, házszám, ajtó, emelet, 
helyrajzi szám, ingatlan 
terhei) 
-ingatlan értékesítési  
adatai 
-számlaszám 
-számlaszámot 
vezető pénzintézet 
-ügyletazonosító 
 
 

A jogviszony  
megszűnését,  
illetve a követelés 
esedékessé  
válásától számított  
5 év.  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  

-Az Adatkezelő  
nevében eljáró 
Adatfeldolgozó részére 
(ingatlanközvetítő,  
informatikai szolgáltatást 
nyújtó, könyvelő) és  
tevékenységében  
közreműködő személy 
 részére 
-Adásvételi szerződés 
kötési szándék  
esetén az adatok  
átadásra kerülhetnek  
az Adatkezelővel, illetve 
partner vállalkozással  
szerződött energetikai 
tanúsító társaság,  
értékbecslők részére, 
-Adásvételi/bérleti 
szerződés elkészítése és  
ellenjegyzése céljából 
ügyvéd, ügyvédi iroda,  
tevékenységében 
közreműködő személy 
részére 
-Az Adatkezelővel 
szerződéses  
jogviszonyban lévő  
partner vállalkozás,  
illetve a partnerrel  
jogviszonyban álló  
közreműködő, aki  
rendelkezik  
a preferenciáknak  
megfelelő kereslettel 
 

Közvetlenül  
az Érintettől/Érintett 
meghatalmazottja 
útján 
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visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
 
 

-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállalója 
-Egymással szerződésre 
lépő felek  

5. Ingatlanközvetítői,  
értékesítési 
szolgáltatás nyújtása 
vételi ajánlatot tevő 
ügyfelek részére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kapcsolattartás, 
szolgáltatás nyújtása 
 

A szerződés  
teljesítése  
érdekében, illetve  
a szerződéskötést 
megelőzően az  
érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  
szükséges  
GDPR 6. cikk (1)bek. 
b)pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont  
az Adatkezelővel 
szerződött önálló 
partner vállalkozás 
szolgáltatásának 
igénybevétele esetén 
(szerződött  
partner ingatlaniroda 
általi hirdetés/ 
adatbázisában  
keresés) 

-név 
-születési név 
-anyja neve 
-lakcím 
-számlaszáma 
-számlaszámot vezető  
pénzintézet neve 
-telefonszám 
e-mail cím 
-ügyletazonosító  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jogviszony  
megszűnését,  
illetve a követelés 
esedékessé  
válásától számított  
5 év.  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(A visszavonás 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
elmaradását  
eredményezheti, 
törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Az Adatkezelő  
nevében eljáró 
Adatfeldolgozó részére 
(ingatlanközvetítő,  
informatikai szolgáltatást 
nyújtó, könyvelő) és  
tevékenységében  
közreműködő személy 
 részére 
-Adásvételi szerződés 
kötési szándék  
esetén az adatok  
átadásra kerülhetnek  
az Adatkezelővel, illetve 
partner vállalkozással  
szerződött energetikai 
tanúsító társaság,  
értékbecslők részére, 
-Adásvételi/bérleti 
szerződés elkészítése és  
ellenjegyzése céljából 
ügyvéd, ügyvédi iroda,  
tevékenységében 
közreműködő személy 
részére 
 
 
 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállalója 
-Egymással szerződésre 
lépő felek 
-Az Adatkezelővel 
szerződéses  
jogviszonyban lévő  
partner vállalkozás,  
illetve a partnerrel  
jogviszonyban álló  
közreműködő, aki  
rendelkezik  
a preferenciáknak  
megfelelő kínálattal 
  

Közvetlenül  
az Érintettől, 
Érintett 
Meghatalmazottja  
útján  

6.Szerződésből eredő 
esetlegesen felmerülő 
követelések  
érvényesítése,  
behajtása 
 

Az adatkezelő 
jogos érdeke 
 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
f)pont 
 
 
Az Adatkezelő 
által nyújtott 
szolgáltatások  
ellenértékének  
érvényesítése,  
szerződéses  
jogviták esetén 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-lakcím 
a követelést alátámasztó 
szerződésben foglalt  
adatok 
-szükség esetén  
személyazonosító okmány  
száma 
 

A jogviszony  
megszűnését,  
illetve a követelés 
esedékessé  
válásától számított  
5 év.  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  

-A Követelés behajtására 
megbízott jogi szakértő 
(ügyvéd, ügyvédi iroda), 
közjegyzők, végrehajtók, 
államigazgatási szervek  
(bíróság, nyomozó  
hatóság) részére  
-Az illetékes  
kormányhivatal 
lakcímnyilvántartója 
-A fenti szervek 
tevékenységükben  
közreműködő személy  
 

Közvetlenül az Érintettől/ 
lakcímnyilvántartó 
adatszolgáltatása útján 
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érdekvédelmének 
érvényesítése   

AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 

-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállalója 
 
-Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója 
(könyvelő, informatikai 
szolgáltatást nyújtó, 
illetékes  
ingatlanközvetítő). 

7.Ingatlan közvetítésre, 
értékesítésre vonatkozó 
szerződéshez 
kapcsolódó további, 
segítő szolgáltatások  
(tanácsadás) nyújtása 
(ingatlanfinanszírozás, 
biztosítás, megtakarítás, 
pénzügyi szolgáltatás 
igénybevétele céljából) 
ebben az esetben  
az adatok átadása 
a kiegészítő 
szolgáltatásra  
vonatkozó  
tájékoztatás esetén  
üzletszerzési célt is 
megvalósít. 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
a)pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-név 
-e-mail 
-telefon 
-az Érintettet érdeklő  
szolgáltatás jellege  
(preferenciák) 
 

Az Érintett 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
tiltakozásáig. 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT AZ  
ADATKEZELÉS ELLEN 
HOZZÁJÁRULÁSÁT 
VISSZAVONHATJA 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, 
az Érintettet  
ilyen jellegű  
nyilvántartásából 
törli.  
 
 

Az Érintett  
preferenciáitól  
függően: 
-Az Adatkezelővel 
pénzügyi szolgáltatás 
közvetítésre szerződött 
partner részére 
-Biztosítási termékeket  
kínáló szerződött  
partnerek,  
és ezen partnerek 
szerződéses  
közreműködői részére 
átadásra kerül abból 
a célból, hogy  
az Érintettet felkeressék 
a kapcsolódó  
szolgáltatások  
igénybevétele céljából 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállalója 
 
-Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója 
(könyvelő, informatikai 
szolgáltatást nyújtó, 
illetékes  
ingatlanközvetítő). 

Közvetlenül az Érintettől 
 
 

8. Közvetlen  
üzletszerzési  
célú adatkezelés  
A Stonehenge J.J Kft.  
és vele szerződésben 
lévő partner  
vállalkozások  
termékajánlatainak 
ismertetése,  
szolgáltatások 
népszerűsítése,  
aktualitások  
ismertetése,  
személyre szabott 
hirdetések,  
reklámanyagok küldése 
-e-mailek útján 
-postai úton 
-telefonos megkeresés 
útján  
-online névjegy  
alkalmazása során 
az Érintett  
választása szerint  

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek., 
a)pont 

Érintett által megadott: 
-név 
-e-mail cím  
-születési hely, idő* 
-cím 
-telefonszám 
 
 
*(Születési hely, és idő 
adattartalmat a 2008. 
évi XLVIII. tv. Grtv. 6.§ (2)  
bekezdésében  
meghatározott  
esetekben ír elő 
a hozzájáruló  
nyilatkozat  
adattartalmaként, 
amennyiben a reklám 
meghatározott korú 
személyek számára  
közölhető) 
 
 
 

Az Érintett 
hozzájárulásnak 
visszavonásáig/ 
tiltakozásáig. 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
HOZZÁJÁRULÁSÁT 
VISSZAVONHATJA.  
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELŐ 
AZ ILYEN CÉLÚ 
ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, 
AZ ÉRINTETTET AZ  
ILYEN JELLEGŰ  
NYILVÁNTARTÁSÁBÓL 
TÖRLI. 
 

-Érintett részére 
 
-Az Adatkezelő 
Érintett által 
kiválasztott 
szerződéses  
partnerei részére, 
illetve  
tevékenységükben 
közreműködő  
személy részére 
 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 

Közvetlenül az Érintettől 
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 háttérszolgáltatást  
nyújtó részére).  

9.Ügyfél-átvilágítás 
a Pmt 6. § (1) és 21.§  
szakasza által  
meghatározott  
esetekben  
 
nyilvántartási, 
bejelentési kötelezettség 

Az adatkezelés az  
adatkezelő jogi 
kötelezettsége  
teljesítéséhez  
szükséges 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c)pont 
 
Pmt. 7.§ (1)-(2) 
8.§ 9.§10.§ 

-családi és utónév 

születési családi 
és utónév 

-állampolgárság 

-születési hely, idő, 

-anyja születési neve, 

-lakcím,  

-lakcím hiányában 

tartózkodási hely, 

-azonosító okmányának 
típusa és száma 

-lakcímkártya száma 

-jogi személy képviselője 

esetén tulajdonosi  

érdekeltség jellege, 
mértéke 

-üzleti kapcsolat esetén a 
szerződés típusa, tárgya és 
időtartama, 

-ügylet esetén a megbízás 
tárgyát és összege 

-a teljesítés körülményeit 
(hely, idő, mód). 

-kiemelt közszereplői 
státusz, illetve 

a Pmt. 4. § (2) szerinti 

minőség meghatározása 

és a rendelkezésre álló  

pénzösszeg forrása 

--személyazonosság 

igazolására alkalmas 

okmányon elhelyezett 
képmás 

 

ügyleti megbízás 
teljesítésétől 
számított 8 évig 

 

Pmt.30.§ (1) bekezdése 
alapján  
a pénzügyi információs 
Egységnek (NAV) 
  
-Államigazgatási 
jogkörben eljáró 
államigazgatási fórumok,  
nyomozó hatóságok  
részére 
  
-Adatkezelő vezetője,  
-Az Adatkezelő által  
a Pmt. szerint 
meghatározott és az 
Adatkezelő által 
kijelölt azonosítást 
végző személy 
 
-Adatkezelő erre 
kijelölt adminisztratív 
feladatok végzéséért 
felelős munkavállalója 
 

Közvetlenül  
az Érintettől, vagy  
az Érintett által adott 
szabályszerű  
meghatalmazás  
alapján az  
Érintett által  
kijelölt meghatalmazott 
személytől.  
 
 
A meghatalmazott 
személy adatait 
az Adatkezelő  
az Érintettre vonatkozó 
szabályok szerint 
jogosult és köteles 
kezelni. 

10.Számlázás,  
pénzügyi bizonylat 
kiállítása 
 
 

Az adatkezelőre 
vonatkozó jogi  
kötelezettség  
teljesítése  
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont 
 
Az általános 
forgalmi adóról 
szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény  
(áfa törvény) 159. §  
(1) alapján 

-név,  

-cím 

-számla azonosító 

(egyéni cég,  
egyéni vállalkozó esetén 
adószám, bankszámlaszám, 
számlavezető pénzintézet 
nyilvántartási szám 
székhely). 

A Szvtv.169.§ (2) 
bekezdése alapján 

8 év 

 Az Érintett által  
kiválasztott 
pénzügyi intézmény, 
és tevékenységében 
közreműködő személyek 
részére 
 
-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  

Közvetlenül az Érintettől 
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(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 

11.Belső elemzés, 
piackutatás,  
statisztika készítése, 
ügyfélelégedettség 
mérése 
 
 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6. cikk (1) bek., 
a)pont 

Érintett által megadott: 
-név 
-e-mail cím 
-telefonszám 
-helység 
-fogyasztói szokások 
-igénybe vett szolgáltatás 
jellege 
-elégedettségre vonatkozó 
kérdőívben meghatározott 
adatok 
 

Az Érintett által 
megadott  
személyes adatok 
haladéktalanul 
leválasztásra  
kerülnek az egyéb 
adatkezelési  
céloktól, így az  
Érintettek  
beazonosíthatóságát 
nem teszi lehetővé. 
Ezen információk 
az Érintettek 
beazonosíthatóságát 
kizáró módon  
kerülnek tárolásra. 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
(Törvényi  
kötelezettség, 
más törvényes  
jogalap alapján az  
Adatkezelő  
egyes személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles). 
A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét 

Az Adatkezelő 
statisztikai elemzését,  
piackutatási  
eredmények, 
kérdőívek feldolgozását  
végző munkavállalója/ 
megbízott  
Adatfeldolgozója  
részére,  
ezen tevékenységben 
közreműködő személyek 
részére. 

Közvetlenül az Érintettől 

12. 
természetes személy/ 
egyéni vállalkozó/jogi 
személy képviselőjének 
mint szerződő  
partnerek 
személyes  
adatainak kezelése 
 
Megbízási szerződés 
teljesítése 
kapcsolattartás 
 

Az adatkezelés a  
szerződés  
teljesítéséhez, 
szerződéskötést 
megelőzően az  
érintett kérésére  
történő lépések  
megtételéhez  
szükséges GDPR  
6. cikk (1) bek. b) 

-név 

-születési név 

-anyja neve 

-születési hely, idő 

-azonosító okmány 
száma 

-nyilvántartási szám 

-székhely  

-adószám 

-telefonszám 

-e-mail cím 

 

az ügylet  
megszűnését, 
követelés 
esedékessé 
válását 
követő 5 év 
Ptk. 6:22§ (1) 
 
 

 

-A személyes adatok  
közölhetők az  
Adatkezelő törvényes 
felügyeletét ellátó  
szervek részére 
(MNB, Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal illetékes  
szerve) 
-A Hpt. 161.§ 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére)  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója  
(pénzügyi szolgáltatás 
közvetítője, informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 
 

-Közvetlenül  
az Érintettől 
 
-Szerződéses partnertől 
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13. Megbízási szerződés 
teljesítése 
egyéb gazdasági 
társaság, jogi személy 
kapcsolattartóként  
megnevezett  
munkavállalójának  
adatai esetén  
 
 

Szerződéses 
partner jogos  
érdeke alapján 
GDPR 6. cikk (1) bek., 
(f) pont 
 
A harmadik fél 
jogos érdeke  
a szerződésben  
vállalt kötelezettségek 
teljesítése. 

-név, 

-telefonszám 

-email cím 

az ügylet  
megszűnését, 
követelés 
esedékessé  
válását 
követő 5 év 
Ptk. 6:22§ (1) 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 
 

adott esetben  
a személyes adatok  
közölhetőek az  
Adatkezelő 
felügyeletét ellátó  
szervek 
részére (MNB,  
adóhatóság,  
valamint a Hpt. 161.§ 
bekezdésében  
meghatározott szervek 
részére) 
-államigazgatási szervek  
(bíróság, nyomozó  
hatóság) részére  
-Az Adatkezelő vezetője, 
-Az Adatkezelő illetékes 
Adatfeldolgozója részére 
(könyvelés, IT  
szolgáltatás,  
adminisztrációt végző  
munkavállaló) 

A szerződött  
partnertől 

14. Panaszkezeléssel 
kapcsolatos eljárások 
lefolytatása  
 

Az adatkezelő  
jogi  
kötelezettségének 
teljesítése 
GDPR 6. cikk (1) bek. 
c)pont 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-lakcím 
-a panasz elbírálására  
jogosult szerv által  
bekért adatok 

A panasz  
illetékes  
szerv általi  
jogerős  
elbírálásáig 

-A panaszkezelés  
elbírálására jogosult 
felügyeleti szerv,  
fogyasztóvédelmi  
illetékességgel  
rendelkező  
államigazgatási szerv 
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
munkavállalója 
(adminisztratív,  
ügyfélkiszolgálást  
végző munkavállaló  
részére) 
-Az Adatkezelő  
Adatfeldolgozója 
(informatikai  
háttérszolgáltató, 
illetékes ingatlan 
közvetítő). 

-Közvetlenül  
az Érintettől, illetve  
a felügyeleti/ 
fogyasztóvédelmi szerv 
útján 

15.Szerződés  
megkötése során 
tanúként közreműködő 
személyek  
adatainak kezelése 
 
(a Polgári 
perrendtartásról  
szóló 2016.évi CXXX. 
törvény 325. § (1) bek. 
alapján a 
teljes bizonyító 
erejű magánokiratra  
megfogalmazott 
követelmény szerint) 

Érintett hozzájárulása 
GDPR 6.cikk (1) bek. 
a)pont 
 
Adatkezelő, illetve 
a szerződést  
kötő felek (Eladó,  
Vevő) jogos érdeke 
GDPR 6. cikk (1)bek. 
f) pont 
irattárolási célból 
 
Az Adatkezelő 
azon érdeke, hogy 
bizonyítsa, hogy 
a kiállító az okiratot 
saját kezűleg  
írta és aláírta,  
illetve annak  
bizonyítása, hogy az 

-név,  
-lakcím 
-aláírás 

Az ügylet 
megszűnését, 
ügyletből eredő  
követelés  
esedékessé válását 
követő 5 év  
Ptk. 6:22§ (1) 
 
Hozzájárulás 
visszavonásáig. 
Törvényi  
kötelezettsége  
alapján az  
Adatkezelő  
a személyes 
adatokat 
a hozzájárulás  
visszavonása esetén 
is kezelni köteles) 
 

-államigazgatási szervek  
(bíróság, nyomozó  
hatóság) részére  
-szerződésből eredő  
jogviták esetén 
jogi képviseletet  
ellátó ügyvéd/ügyvédi  
iroda részére,  
közjegyző, végrehajtó 
részére  
  
-Az Adatkezelő vezetője 
-Az Adatkezelő illetékes 
adminisztratív, 
ügyfélkiszolgálást 
végző munkavállalója  
-Az Adatkezelő 
tevékenységében  
közreműködő személy  
-Az Adatkezelő illetékes 

-Közvetlenül  
az Érintettől 
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okirat aláírója  
a részben vagy  
egészben nem általa 
írt okiratot előttük 
írta alá, vagy  
aláírását előttük  
saját kezű  
aláírásnak  
ismerte el.  
 
 

A hozzájárulás  
visszavonása nem  
érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét 
 
 
AZ ÉRINTETT 
BÁRMIKOR  
INGYENESEN  
TILTAKOZHAT/ 
EBBEN AZ ESETBEN 
AZ ADATKEZELÉST  
AZ ADATKEZELŐ  
HALADÉKTALANUL 
MEGSZÜNTETI, KIVÉVE 
HA BIZONYÍTJA, HOGY 
JOGI ÉRDEKÉNEK 
VÉDELME,  
ÉRVÉNYESÍTÉSE  
MIATT SZÜKSÉGES  
AZ ADATKEZELÉS 
ILLETVE AZT OLYAN  
KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ  
JOGOS OKOK  
INDOKOLJÁK,  
MELYEK ELSŐBBSÉGET 
ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT 
JOGAIVAL SZEMBEN 
 

Adatfeldolgozója  
(ingatlanközvetítő 
informatikai 
háttérszolgáltatást  
nyújtó, 
könyvelést végző) 
részére. 
 
-Szerződéses felek 

 
II.HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉS 

1.2.A Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt weboldalrendszereit, és belső mail szerverét saját, illetékes munkavállalója 
útján üzemelteti.  
 
1.3.A weboldalrendszer meglátogatásakor automatikusan naplózza a webszerver a felhasználó tevékenységeit.  
 
1.4.Az Adatkezelés célja: A holnapon elérhető szolgáltatások biztosítása, honlapon elhelyezett funkciók működése, 
rendszertámadások és visszaélések megelőzése, kapcsolatfelvétel biztosítása szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 
nyújtása/igénybevétele érdekében. 
 
1.5.Az Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja, valamint az Ekertv. 
13/A. § (3) bekezdése.  
 
1.6.Az Érintett részére kapcsolatfelvétel/üzenetküldés céljából elhelyezett felületen megjelölt adatok Érintett általi 
kitöltése/az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalrendszeren történő regisztráció esetén az Érintett önkéntes 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).  
 
1.7.Az Érintett hozzájárulásának megadása előtt minden esetben biztosított az adatkezelési tájékoztató megismerésének 
lehetősége az adatkezelési tájékoztatóra mutató link megjelölésével, ezt követően az adatvédelmi tájékoztató Érintett 
általi megismerésének megtörténtét igazoló üres négyzet Érintett által történő önkéntes bejelölésével valósul meg az 
adatkezelés.  
 
1.8.Érintett: Az a felhasználó, aki ellátogat a weboldalrendszerre, illetve aki a weboldalrendszeren erre rendszeresített 
felületen tájékoztatás kérése céljából megadja nevét és telefonszámát, e-mail címét, illetve az Adatkezelő által 
üzemeltetett weboldalrendszeren szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrál.  
 
1.9.Kezelt adatok köre lehet: A látogató által használt IP cím, böngésző típusa, látogatás időpontja, meglátogatott oldal 
funkció, művelet, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének egyes jellemzői, megadott e-mail cím, 
telefonszám. Az IP cím alapján az internetre kapcsolódó felhasználók mobileszközei és számítógépei egyértelműen 
azonosíthatók. 
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1.10.Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás, illetve a regisztráció fennállásáig, illetve az Érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig.  

 
1.11.A naplóállományok elemzése során a felmerülő adatok más információkkal való összekapcsolása nem valósul meg, 
a kezelt adatok körében meghatározott adatok önmagukban nem alkalmasak az érintett azonosítására, de önmagukban 
alkalmasak lehetnek arra, hogy más adatokkal összekapcsolva felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen 
levonni (pl. honlapra a felhasználó által bevitt adatok).  
 
1.12.A weboldalrendszer a Stonehenge J.J Kft-től független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat 
tartalmazhat, mely során a külső hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre való kapcsolódás esetén felhasználói 
adatokat képesek gyűjteni (IP cím, böngésző típusa, látogatás időpontja, meglátogatott oldal funkció, művelet, 
böngészésre használt eszköz operációs rendszerének egyes jellemzői). 
 
1.13.A weboldal látogatottsági adatait külső szolgáltatóként segíti a Google Analytics szervere, különböző webanalitikai 
és látogatottsági adatok független mérése érdekében. (Részletes tájékoztatás: http://www.google.com/intl/hu/polices) 
 
1.14.A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is 
együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”).  
A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi 
irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon 
megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes 
adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső 
közvetítő szolgáltatások például: (Facebook, google, tumblr, twitter, instagram, stb). 

 

1.15. Cookie-k alkalmazása: Az internetezési szokásokkal kapcsolatos adatgyűjtés kiterjedhet a cookie-k és webes 
jelzők használatára is. A cookie vagy „http-süti” olyan kis információcsomag, amelyet egy meglátogatott webhely helyez 
el a felhasználói számítógép merevlemezén. A sütik fajtáit betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok alapján szokás 
megkülönböztetni. A webes jelző kisméretű digitális kép, amelyet Oldalainkon és e-mailjeinkben használhatunk cookie-
k eljuttatására, látogatószám számlálására, a webhelyek használatának megértésére, kampányok hatékonyságának 
felmérésére, valamint annak megállapítására, hogy egy e-mailt megnyitottak, elolvastak-e, rákattintottak-e a benne 
található linkre. Továbbá esetenként alkalmazunk ún. megosztott helyi objektumokat, más néven flash cookie-kat is. 
Egyes sütik közösségi médiákhoz kapcsolódhatnak, ezek harmadik fél alkalmazásai (Google Analytics, AdWords, 
Facebook Like Box). Ezek a látogatóról profilalkalmazás készítésére alkalmasak, és ilyen sütik esetén harmadik országba 
is történhet adattovábbítás. Ilyen sütik esetén a sütik elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő 
adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelentenek.  
 
1.16.A sütik használatának elfogadása nem kötelező, a böngészőben beállítások végezhetők a sütik elutasítására, az 
automatikus elfogadás rendszerbeállításokkal módosítható.  
1.17.A sütik blokkolása esetén előfordulhat, hogy a felhasználói élmény alacsonyabb szintű lesz, illetve bizonyos 
webhelyfunkciók nem lesznek, vagy nem megfelelően lesznek alkalmazhatók. A sütik elfogadása előtt célszerű a sütikre 
vonatkozó adatvédelmi irányelvet megismerni.  
 
1.18.A Google AdWords sütikről tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 
 
A Facebook sütikről tájékozódhat: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 
 
A Google Analytics sütikről tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
 
1.19.A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az 
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy 
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Az Érintett 
a sütiket a weboldalrendszeren elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő üres négyzet bejelölésével adhatja meg vagy 
utasíthatja el, a bejelöléssel a választás tárolva lesz, ennek megfelelően biztosítja az Adatkezelő a weboldalrendszer 
használatát.  

http://www.google.com/intl/hu/polices
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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1.20.Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -
szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 
 
1.21.Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalrendszereken végzett adatkezelés tekintetében az adatkezelés megkezdése 
előtt az Adatkezelő minden esetben biztosítja, hogy az Érintett az Adatkezelő hozzájárulásának megadása előtt 
tájékozódjon az Adatkezelő adatkezelési szabályzatáról, és egyéb feltételeiről, ezen szabályzatok megismerését a 
hozzájárulás megadása előtt teljes körűen biztosítja. Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának és egyéb 
feltételeinek elolvasását, megismerését, és elfogadását üres négyzet Érintett általi bejelölésével erősíti meg.  
 
1.22.Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalrendszer látogatásával, a regisztráció és a kapcsolat felvételi felületek 
igénybevételével, felhasználásával a felhasználó felelőssége, hogy a megadott elérhetőségeken kizárólag ő vesz igénybe 
szolgáltatást, illetve, hogy a megadott elérhetőség kizárólagos felhasználásában áll. 
Az Adatkezelő által üzemeletetett weboldalrendszeren kizárólag 18. életévét betöltött cselekvőképes személy 
regisztrálhat. 

 
III.KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK 

1.A Stonehenge J.J Kft. egyes személyes adatokat (név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím) üzletszerzési 
céllal kezel. 

 
2.Az üzletszerzési céllal történő adatkezelés során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő nevében eljáró illetékes közvetítő 
az Érintett által kiválasztott módon értesíti az Érintettet a közvetített termékajánlatok, nyújtott szolgáltatások, akciók 
népszerűsítése, szolgáltatással kapcsolatos aktualitások ismertetése, igénybevétele, lejárt szolgáltatások újbóli 
igénybevétele, személyre szabott hirdetések, ajánlatok küldése céljából, illetve küld ilyen célból reklámanyagokat az 
Érintett részére.  
 
3.Az üzletszerzési célú megkeresések az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával és tevőleges 
választásával az alábbiak szerint történhet: e-mailes megkeresés, telefonon történő megkeresés, ajánlatok postai úton 
történő küldése.  
 
4.Üzletszerzési célt szolgál továbbá az Érintett által az Adatkezelő online-névjegyének alkalmazása, mely alapján az 
Érintettet az általa rögzített adatok, megjelölt preferenciák és szűrők megadásával az Adatkezelő nevében eljáró 
közvetítő partner felkeresi az Érintett által rögzített elérhetőségeken pénzügyi tanácsadás nyújtása céljából annak 
érdekében, hogy az Érintett preferenciáinak megfelelő pénzügyi szolgáltatás/pénzügyi termék igénybevételére irányuló 
szerződés megkötését elősegítse.  
 
5.Üzletszerzési célt szolgál továbbá az Érintett által az Adatkezelő aktuális Promóciós Programjába történő regisztrálás. 
A Promóciós Programba történő regisztráció során az Adatkezelő egyes, vele szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi 
intézmények pénzügyi termékeit, szolgáltatásait kívánja népszerűsíteni, mely érdekében nyereményeket sorsol, és 
kedvezményeket juttat. Az Adatkezelő Promóciós Programjában történő regisztráció az aktuális Promóciós 
Szabályzatban megjelölt, az Adatkezelő által üzemeltetett és megjelölt weboldalrendszeren történik.  
 
5.1.Az adatkezelés célja az aktuális pénzügyi termék igénybevételére irányuló szerződés megkötése, az Érintettel történő 
kapcsolattartás annak érdekében, hogy Érintettet az Adatkezelő/Adatkezelő nevében eljáró közvetítő, illetve az 
Adatkezelő aktuális Promóciós Szabályzatában megjelölt szerződéses partnere az Érintett által kiválasztott módon 
értesítse az aktuális pénzügyi termékekről, szolgáltatásokról, ajánlatokról, kedvezményekről, az Érintett által kiválasztott 
pénzügyi termékre vonatkozó információkról, aktualitásokról.  
 
5.2.A Promóciós Programban való részvétel az Adatkezelő aktuális Promóciós Szabályzata szerint történik, az Érintett 
megelőző tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapszik, az Érintett a tervezett célú adatkezelésről megelőző 
tájékoztatásban részesül, egyúttal biztosított számára annak lehetősége is, hogy az Érintett hozzájárulásának megadása 
előtt az Adatkezelőt, annak adatvédelmi tisztviselőjét, illetve az Adatkezelő nevében eljáró közvetítő partnert további 
tájékoztatás kérése céljából felkeresse.  
 
5.3.Az Érintett hozzájárulásán alapuló Promóciós Programban történő részvételével az Érintett által megadott adatok 
továbbításra kerülnek az Adatkezelő nevében eljáró közvetítő személy, az Adatkezelő illetékes munkavállalója, illetve az 
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aktuális Promóciós Programban kedvezményes/akciós pénzügyi termékeket kínáló Adatkezelővel szerződött pénzügyi 
intézmény részére. Az Érintettnek az adattovábbítás szempontjából választási lehetősége van megjelölni azon további, a 
Promóciós Szabályzatban kínált akciós/kedvezményes pénzügyi terméket kínáló pénzügyi intézmény cégcsoportjához 
tartozó további Adatkezelőket, melyek részére az adatai továbbításra kerülhetnek a fenti célokból. Adatkezelővel 
szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény önálló adatkezelőnek minősül.  
 
5.4.Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a szervező a szerencsejáték-szervezéssel összefüggő, az e törvény, a felelős 
játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelet, valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, 
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet alapján rendelkezésére 
álló adatokat az adat keletkezésétől számított 6 évig köteles megőrizni és kérésre a szerencsejáték-felügyeleti hatóság 
részére - papír alapon, elektronikusan vagy adathordozó eszközön - hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a fenti célú 
adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvtv.) hatálya alá tartozó adatkezelést is megvalósít, ezen adatok 
megőrzésének ideje 8 év.  

 
6.A Stonehenge J.J Kft. kizárólag abban az esetben végez ilyen irányú adatkezelést, amennyiben az Érintett hozzájárult.  
 
7.Az Érintett hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha az önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő megelőző 

tájékoztatáson alapul, határozott/kifejezett, félreérthetetlen/egyértelmű, és az Érintett azt előzetesen adta meg, 

tájékoztatást kapva az adatkezelés körülményeiről (többek között az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

adattovábbításra vonatkozó tájékoztatás, adatbiztonsági szempontok, Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei).  

8. A közvetlen üzletszerzési célt szolgáló adatkezelést megelőzően az Adatkezelő az Érintettet megelőzően tájékoztatja, 

és felkínálja a választási lehetőségeket a hozzájárulás módjára, az Érintett által megjelölt szolgáltatások fajtái 

tekintetében, illetve abban, hogy az általa megadott adatok melyik szerződéses partner részére kerülhetnek átadásra, 

továbbításra pénzügyi szolgáltatások, termékek ajánlata, hirdetése, aktualitásokról való értesülés, tanácsadás céljából.  

9. Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célból adatokat csak és kizárólag a hozzájárulás visszavonásáig kezel, illetve az 

Érintett bármikor ingyenesen tiltakozhat az adatkezelés ellen, ebben az esetben az adatkezelést haladéktalanul 

megszünteti az Adatkezelő, és az Érintett adatait ilyen célú adatkezelési nyilvántartásából (ide értve a Promóciós 

Programot is) törli.  

10.A fenti célú adatkezeléssel kapcsolatosan megadott adatokat megismerhetik az Adatkezelő ezzel kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő Adatfeldolgozói (informatikai szolgáltatást nyújtó, az Adatkezelő 
nevében eljáró szerződött közvetítői, értékesítési feladatokat ellátó partnerek, az Adatkezelővel az Érintett által preferált 
szolgáltatást, pénzügyi terméket kínáló szerződött pénzügyi intézmény) és ezen személyek tevékenységében 
közreműködő személyek.  

 
IV.PIACKUTATÁS, BELSŐ ELEMZÉS, STATISZTIKA KÉSZÍTÉSE, ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSE  

1.A Stonehenge J.J Kft. egyes ügyféladatokat (név, e-mail cím, telefonszám, helység, fogyasztói szokások, igénybe vett 
szolgáltatás jellege, ügyfélelégedettségi kérdőíveken szereplő adatokat) az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezel.  
 
2.Az Érintett hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha az önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő 

tájékoztatáson alapul, határozott/kifejezett, félreérthetetlen/egyértelmű, és az Érintett azt előzetesen adta meg, 

tájékoztatást kapva az adatkezelés körülményeiről (többek között az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

adattovábbításra vonatkozó tájékoztatás, adatbiztonsági szempontok, Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei).  

3.Az Adatkezelő a fenti célú adatkezelés során haladéktalanul leválasztja az Érintett adatait a kutatás, elemzés, 

statisztika, és a kérdőívek egyéb adatairól oly módon, hogy az Érintett beazonosíthatóságát és válaszaival történő 

összekapcsolását nem teszi lehetővé, és ilyen összekapcsolást kizáró módon tárolja azokat.  

Az adatkezelési cél megvalósulása eredményeképpen csak olyan jelleg,- és számadatok kerülnek feltüntetésre, melyek az 

Érintettel közvetlenül nem kapcsolhatóak össze, és az Érintett beazonosíthatóságát kizáró módon kerülnek ezen 

információk tárolásra. Más adatkezelési céloktól az Érintett által megadott adatok haladéktalanul leválasztásra kerülnek, 

ezáltal az Érintettel kapcsolatba további információk kapcsolása nélkül nem hozható. 
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-IV.FEJEZET- 
I.ADATBIZTONSÁG 

1.1.A Stonehenge J.J Kft. központi számítástechnikai rendszerei, adatmegőrzési helyei a Stonehenge J.J Kft. székhelyén, 
illetve a Társaság fióktelepén, valamint a Társaság részére a weboldalrendszer és ügyviteli rendszer üzemeltetését 
biztosító, Adatfeldolgozónál található meg.  
 
1.2.A Stonehenge J.J Kft. mind belső, mind külső szolgáltató útján alkalmazott informatikai eszközöket, papír alapú 
iratokat magas védelmi szintű technikai megoldással és szervezési intézkedésekkel biztosítja, mely során a kezelt 
adatállományhoz kizárólag az arra feljogosítottak és jogosultsági szinttel rendelkező személyek férhetnek hozzá, 
mindenkor az adatkezelés alapelveit betartva, az adatkezelés során minden esetben biztosítva van az adat bizalmassága, 
az adatkezelés hitelessége, integritása. Az informatikai nyilvántartási rendszerekhez az Adatkezelő nevében eljáró 
Adatfeldolgozók részére távoli hozzáférés biztosított. 

 
1.3.Az Adatfeldolgozók a nyilvántartási rendszerben kizárólag a saját adatkezelési tevékenységük, feladatuk 
teljesítéséhez szükségesen végezhetnek adatkezelést, csak a saját tevékenységükkel kapcsolatos nyilvántartáshoz férnek 
hozzá. Az adatkezelést csak a megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező személy végezheti. A nyilvántartási rendszerek 
személyre szabott jelszóval és azonosítóval vannak ellátva, melyek biztonságát az Adatkezelő időszakos felülvizsgálatnak 
veti alá.  
 
1.4.A Stonehenge J.J Kft. és partnerei informatikai rendszere és hálózata megfelelő védelmi szinttel védett az 
informatikai eszközök elleni külső, illetve online támadásával szemben. Az Adatkezelő az informatikai rendszert 
tűzfallal, vírusvédelmi és adatvédelmi szoftverekkel védelmezi, ezt a védelmet rendszerszinten biztosítja.  
 
1.5.A Stonehenge J.J Kft. az általa kezelt adatállományok tekintetében a fentiekben meghatározott védelmi szintet 
egyaránt biztosítja a kezelésében lévő adatállományok szerverszintű, illetve fizikai szintű védelme érdekében is. Ennek 
biztosítása érdekében alkalmazásszinten belső eljárásrenddel, jogosultság és iratkezelési szabályzattal, valamint 
adatvédelmi nyilvántartásokkal rendelkezik, ezáltal biztosítja az elszámoltathatóságát.  
 
1.6.A Stonehenge J.J Kft. megfelelő technikai, informatikai, és szervezési intézkedéseket, megoldásokat alkalmaz annak 
érdekében, hogy a kezelésében lévő adatállományt megóvja a jogosulatlan hozzáférés, jogellenes nyilvánosságra hozatal, 
megváltoztatás, elvesztés, megsemmisülés, adatvesztés, sérülés ellen, és ezen intézkedéseket a külső szolgáltatók, 
adatfeldolgozók útján megvalósuló adatkezelés során is megköveteli.  

 
1.7.A Stonehenge J.J Kft. elektronikus nyilvántartásai tekintetében biztosítja, hogy a tárolt adatok az egyes adatkezelési 
célok tekintetében szükségtelenül közvetlenül az Érintettel ne legyenek összekapcsolhatók.  
 
1.8.A Stonehenge J.J Kft. az alkalmazott fizikai és informatikai biztonsági intézkedéseit időközönként rendszeres 
felülvizsgálatnak veti alá és ennek eredményeképpen megteszi a szükséges lépéseket a biztonsági intézkedések 
hatékonyságának növelése, fejlesztése, az informatikai rendszerek ellenálló képességének fejlesztése érdekében. A 
felülvizsgálat során az alkalmazott adatbiztonsági szint nem csökkenhet. A rendszeres felülvizsgálat időszaka nem lehet 
hosszabb, mint három éves periódus.  
 
1.9.A Stonehenge J.J Kft. fokozottan ügyel arra, hogy munkavállalói kellő adatvédelmi felkészültséggel rendelkezzenek, 
munkavállalói rendszeres oktatásokon, és felkészítéseken vesznek részt. Az Adatkezelő munkáját kinevezett 
adatvédelmi tisztviselő segíti és támogatja. A Stonehenge J.J munkavállalói, és nevében eljáró partnerei az érintett adatait 
bizalmasan kezelik, titoktartási kötelezettség alatt állnak.  
 
1.10.A Stonehenge J.J Kft. fokozottan ügyel arra, hogy az adatkezelési rendszerek folyamatos integritását biztosítsa, 
valamint biztosítja az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását, azok naprakészségét.  
 
1.11.A Stonehenge J.J Kft. minden esetben adatkezeléssel kapcsolatosa jogai, kötelezettségei teljesítésével 
együttműködik az illetékes hatóságokkal, felügyeleti fórumokkal.  
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-V.FEJEZET- 

I.SZEMÉLY ÉS VAGYONVÉDELEM 

1.A Stonehenge J.J Kft. tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Társaság tulajdonában/használatában lévő 
üzlethelyiségeknek, irodáknak a közönség számára nyilvános részein tartózkodó természetes személyek vonatkozásában 
az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve az üzleti titok, és vagyonvédelem, továbbá a jogsértő 
cselekmények megelőzése érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, mely közvetlen megfigyelést, illetve 
kép-,hang-, vagy kép és hangrögzítést és tárolást lehetővé tesz. Személyes adatnak minősül az Érintett magatartása, 
melyet a kamerarendszer rögzít. Az elektronikus megfigyelő rendszer adatkezelője a Stonehenge J.J Kft.  
 
2.Az üzlethelyiségekben, irodákban alkalmazott elektronikus megfigyelésről részletes szabályzat (mely pontosan 
tartalmazza a kamerák pontos elhelyezkedését, és a megfigyelt területeket, a kamerákat üzemeltető Adatfeldolgozó 
megnevezését, az adatkezelés jogalapját, idejét, az adatbiztonsági előírásokat) az irodák és üzlethelyiségekben minden 
esetben rendelkezésre állnak, azok bármikor megtekinthetők.  
 
3.A Társaság az alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását figyelemfelhívó (jól látható, és jól olvasható) 
piktogrammal jelzi, a kameraszabályzatot az Érintettek számára elérhetővé teszi az üzlethelyiségekben, illetve a Társaság 
székhelyén.  
 
4.Az Adatkezelő által alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: az Érintett 
hozzájárulása, mely az Érintettnek a fent nevezett helyiségekbe történő belépéssel, mint ráutaló magatartással valósul 
meg /GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja/. 

 
5.Adatkezelés célja: az Szvtv. 31. § (1) bekezdésében foglalt érdekek védelme: az Adatkezelő 
tulajdonában/használatában álló munkavégzési helyeken az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve 
az üzleti titok, és vagyonvédelem, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzése. 
  
6.Az adatkezelés időtartama: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximálisan 60 napig őrzi meg az 
Adatkezelő az Szvtv. 31. § (4) a) pontja alapján. A felvételt az Adatkezelő 60 munkanap elteltével törli, megsemmisíti.  
 
7.A képfelvételek megtekintése csak és kizárólag úgy történhet, hogy a megtekintéskor a helyiségben az arra 
jogosultakon kívül más nem tartózkodhat (kivétel a jogszabályi kötelező eseteket). 
-A képfelvételek megtekintése során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a tudomásra jutott információkat bizalmasan 
kezeljék. 
-A képfelvételek visszanézésére csak a jogsértő cselekmények kiszűrése, biztonságvédelem céljából lehetséges.  
-A képfelvételekről más eszközzel másolatot/felvételt nem lehet készíteni.  
-A felvételt hordozó eszközöket zárt helyen kell tartani, az eszközök fokozott jelszó/kód védelemmel rendelkeznek, 
melyeket csak az arra jogosult személy ismerhet, és ezen jelszavak, kódok fokozott védelme garantált az illetéktelen 
személyek általi hozzáférés ellen 
-A képfelvételek visszanézéséről nyilvántartást kell vezetni, a jogsértések esetén pedig jegyzőkönyvet vesz fel az 
adatkezelő a megtett intézkedésekről 
-Amennyiben az adatkezelési cél megszűnik az adott felvétel tekintetében, a hozzáférést haladéktalanul meg kell 
szüntetni 
-A felvételekről biztonsági másolat nem készül 
-Jogsértő cselekmények fennállása esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóság 
értesítése érdekében, az illetékes hatóságot tájékoztatni szükséges.  
-Az adatbiztonsági alapelvek betartását folyamatosan biztosítani szükséges. 
 
8.Akinek jogát, jogos érdekét az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől 
számított 3 munkanapon belül az Adatkezelőnél jogának, vagy jogos érdekében igazolásával kérheti, hogy az adatot 
annak kezelője ne semmisítse meg, ne törölje.  
 
9.Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy 
adatkérésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a 
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hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon 
belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, 
valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a jogszabály szerint meghatározott 
határidő még nem telt le.  

-VI.FEJEZET- 

 
I.TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

1.Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó adatkezelések tekintetében megfelelő tájékoztatást kapjon 
minimális tényezőkről (GDPR 13-14. cikk) 

 adatkezelő kiléte, képviselője és elérhetőségei 

 személyes adatok kezelésének célja 

 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 adatkezelés jogalapjáról, annak sajátosságáról (harmadik fél jogos érdekeiről) 

 az érintett személyes adatok kategóriái 

 személyes adatok címzettjei/címzettek kategóriái 

 történik-e adattovábbítás harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére 

 adatok tárolásának időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai 

 azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést, 
helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen 

 hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásáról 

 a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, 
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 adatok forrása 

 panasz benyújtásának lehetőségéről 

 jogorvoslati lehetőségekről 
 
Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 
időpontjában kell az Adatkezelőnek a fenti információkról tájékoztatást nyújtania. 
 
Ha a személyes adatokat nem az Érintettől kapja meg az Adatkezelő, akkor a fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak 
szerint adja meg:  
-a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított 
észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;  
-ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első 
kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 
-ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor. 

 
2.Az Érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikációhoz és az Érintett joggyakorlásának 
elősegítéséhez (GDPR 12.cikk) 
 
2.1.Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó valamennyi információt átlátható, tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 
és közérthetően megfogalmazva nyújtson. Az információt főszabályként írásban (e-mail) kell megadni. 
 
2.2.Az Adatkezelő elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását. 
 
2.3.Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül 
tájékoztatja az Érintettet jogok gyakorlására irányuló kérelmekkel kapcsolatos intézkedésekről. Amennyiben a kérelem 
összetettsége indokolja, a tájékoztatás további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
Érintettet tájékoztatni kell. Az intézkedés elmaradása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatósághoz benyújtandó 
panasz lehetőségéről.  
 
2.4. Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedéseket díjmentesen biztosítja, a jogszabályban előírt esetekben azonban 
díjazást számolhat fel. 
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3.Hozzáférési jog (GDPR 15.cikk) 
3.1.Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése 
folyamatban van-e. 
3.2.Az Érintett jogosult arra, hogy jelen tájékoztató 1. pontban részletezett információkhoz hozzáférést kapjon. 
3.3.Az Érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az Érintettet illetően történik-e automatizált 
döntéshozatal (Beleértve a profilalkotást is), milyen jelentőséggel bír ez az Érintettre nézve, valamint adatainak 
harmadik ország/nemzetközi szervezet részére továbbítás esetén a törvényben meghatározott adatvédelmi garanciákról.  
3.4.Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsássa, 
azonban jogosult ezért a jogszabályban meghatározott díjazást felszámítani.  
 
4.Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)  
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse/kiegészítse a rá vonatkozó 
adatokat. 
 
5.Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 

5.1.az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az 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 az alábbi indokok fennállása esetén: 
-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték, vagy más módon kezelték 
-az Érintett visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében adott hozzájárulását 
-az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 
-a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
-ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell.  
 
5.2.A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.  

 
6.Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
6.1.Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 
-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, míg az adatok pontosságának ellenőrzése tart) 
-az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a törlését, ehelyett kéri a felhasználás korlátozását 
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azt jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 
-az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen addig az időtartamig, míg megállapításra nem kerül, hogy 
az Adatkezelő jogos indokai felülírják-e az Érintett jogos indokait 
 
7.Értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk) 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, korlátozásról, törlésről, akivel a személyes 
adatot közölték, kivéve ha aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az Adatkezelőre nézve, vagy eleve lehetetlennek 
bizonyul.  
 
8.Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
9.Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk) 
7.1.Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos 
érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő személyes adatokat nem kezelhet tovább, kivéve ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett 
érdekeivel, jogaival vagy szabadságával szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 
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10.Automatikus döntéshozatal elleni tiltakozás (GDPR 22. cikk) 
Az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 
II.AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGAI  

1.Az Érintett a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatosan jogosult arra, hogy az illetékes adatvédelmi hatósághoz 
panaszt nyújtson be, és kérje a sérelmezett adatkezeléssel kapcsolatos eljárás kivizsgálását.  

 
2.Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálására jogosult hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c 
Telefonszám: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
weboldal: www.naih.hu 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
3.Az Érintett az Adatkezelő, illetve –az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel 
összefüggésben – az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait az adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.  
 
4.A pert az Érintett –választása szerint – a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. A perindítással kapcsolatos, továbbá a keresetlevél beadásához szükséges információkat, adatokat és 
nyomtatványokat a www.birosag.hu weboldalon talál.  
 
5.Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, vagy az Adatkezelőhöz kérelmet kíván 
benyújtani a személyes adatait illetően, úgy kérjük, jelezze az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein, vagy 
forduljon közvetlenül az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez a megadott elérhetőségeken.  
 
Jelen adatkezelési szabályzat 2018. május hó 25. napjától hatályos, illetve alkalmazandó. 

 
 
 
Budapest, 2018-05-25 
 
           Stonehenge J.J Kft. 
     
Jelen adatvédelmi szabályzat és annak mellékleteinek lemásolása, felhasználása, más természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
szervezetek tevékenysége körében történő felhasználása, átvétele nem engedélyezett, egyidejűleg jogkövetkezményeket vonhat maga után. A 
szabályzat más harmadik személy által történő felhasználása engedélyhez kötött. Copyright. Minden jog fenntartva! 
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