
GALGA INVEST ZRT. 

A http://galgainvest.hu/#elerhetoseg honlapon szereplő elektronikus nyomtatvány használata 
esetén végzett adatkezelés  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a http://galgainvest.hu/#elerhetoseg honlapon szereplő elektronikus 
nyomtatvány használata esetén végzett adatkezelés feltételeinek leírása, figyelemmel a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére. 

 

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

1.1. Az adatkezelő neve: Galga Invest Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő")  

E-mail címe: info@galgainvest.hu  

Telefonszáma: +36 1 780-4583 

Honlap: http://galgainvest.hu/ 

 

2. AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1. Az Érintettek köre 

Az Adatkezelő a http://galgainvest.hu/#elerhetoseg honlapon szereplő elektronikus 
nyomtatvány használata esetén végzett adatkezelés során az elektronikus nyomtatványt 
használó természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. 

 

2.2 A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő a http://galgainvest.hu/#elerhetoseg honlapon szereplő elektronikus 
nyomtatvány használata esetén végzett adatkezelés során a 2.1. pontban meghatározott 
Érintettekről a következő adatokat kezeli: 

a) név, e-mail-cím,  
b) az üzenet tárgya és az Érintett által megadott egyéb információk (üzenet), az Érintett által 

csatolt elektronikus dokumentum. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének 
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintetett terheli, aki az e-mail 
címet regisztrálta. 

 

2.3 Az adatkezelés céljai  

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Érintett által kezdeményezett 
kapcsolatfelvételre való válaszadás, illetve az Érintettel való kapcsolattartás céljából kezeli.  
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2.4 Az adatkezelés jogalapja  

Az Érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kifejezi szándékát az 
Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételére irányuló szerződéskötés 
kezdeményezésére, illetve az Adatkezelővel fennálló jogviszonyában az Adatkezelőnek 
nyilatkozat küldésére. Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat az Érintett által 
kezdeményezett szerződés előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcíme [GDPR 6. cikk (1) 
bek. b) pont] alapján kezeli, beleértve az ezzel kapcsolatos jogi igényei érvényesítését is. Az 
adatokat az Adatkezelő addig kezeli, ameddig a szerződés kezdeményezésével, illetve a fennálló 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy 
az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – a Polgári törvénykönyvben 
meghatározott elévülési idő (5 év).  

Mivel a szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása 
nélkül az Adatkezelő az ajánlatkérésre válaszolni, illetve az Érintettel kapcsolatot tartani, a 
szerződéskötést előkészíteni nem tudja, az Érintett köteles az ehhez szükséges – a 2.2. a) 
pontban meghatározott – személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az 
adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az ajánlatkérésre vonatkozó 
válaszadást megtagadni. 

 

2.5. Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is  

Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt.  

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

3.1. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait — a jogszabályban, illetve az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, amelyeknek egyedi 
ügyben folytatott vizsgálatukhoz szükséges a kezelt személyes adat (szabálysértési, illetve 
büntetőügyben eljáró hatóságok — más harmadik személyek, szervezetek számára nem 
továbbítja.  

3.2. Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

4.1. Az Érintett — a GDPR 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az 
adathordozhatósághoz való jogával.  

4.2. Az Érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az 
Adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.  

4.3. Az Érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is 
(http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; 
Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Érintettnek 
joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban 
létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.  

4.4. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az Érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a 



lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek 
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az 
Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a 
szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága 
előtt is megindítható.  

 

Budapest, 2018. május 25.  


