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Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról 

A hozzáféréshez való jog 

Amennyiben Ön az érintett, jogosult arra, hogy a fejlécében megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 

az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az adatkezelő kinek, mikor, 

milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak 

a személyes adatai, az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a 

rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési 

jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról 

másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.  

A helyesbítéshez való jog 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, 

az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti Önt. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb 

adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben: 

• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtar-tamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a 

személyes adatok pontosságát); 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben). 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha állás-pontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a 

személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

A törléshez való jog 

Az adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében 

végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok 

törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.  

Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt 

nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, 

Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Eb-ben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az 

Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti 

a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.  

Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Fentieket megértettem és aláírásommal elfogadom: 

Budapest, 202………………………………… …………………………………………………….. 
alírás 
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Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok elektronikus levelezési („Hírlevelezési”) célú kezeléséhez 

Az Adatkezelő az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EVIN Nonprofit Zrt., adószáma: 12194528-
2-42, cégjegyzékszáma: 01-10-043258, székhelye és postai címe: 1071 Budapest, Damjanich u 12. weboldala: https://evin.hu/, e-mail címe: 
evin@evin.hu ) 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője Baksai Zoltán, postai címe: 1071 Budapest, Damjanich u 12; e-mail címe: dpo@evin.hu  

Az elektronikus levél küldésére vonatkozó információk 

1. Az adatkezelés célja: a címzett teljes körű tájékoztatása az Adatkezelő honlapján megjelenő újdonságairól, eseményeiről, híreiről, értesítés 
szolgáltatások változásáról, elmaradásáról, valamint a további kapcsolattartás, véleménykérés. Adatait az Adatkezelő automatizált 
döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel. 

2. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása 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. április 27-i (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. 

3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: az Adatkezelőnek az ügy-félszolgálati, marketing tevékenységet ellátó munkavállalói. 
A közölt személyes adatokat az Adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja. 

4. A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; e-mail cím – elektronikus levél ki-küldése. 
5. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, újdonságairól, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért 

személyes adatainak meg-adásával az elektronikus levél szolgáltatásra feliratkozik. A feliratkozás megerősítése az erre vonatkozó, előre be 
nem jelölt jelölőnégyzet vagy elektronikus felületen úgy-nevezett nyomógomb megjelölésével történhet. 

6. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig (leiratkozásáig). Az érintett az elektronikus levélről bármikor leiratkozhat. 
Amennyiben Ön le kíván iratkozni az elektronikus levélről, kérjük, írjon „Leiratkozás” tárggyal e-mailt az evin@evin.hu e-mail címre. 
Amennyiben az Ön által a levélküldésre megadottól eltérő, másik e-mail címről teszi meg a leiratkozási kérését, akkor kérjük, hogy ügyeljen 
a törölni kívánt e-mail-cím pontos megadására annak beazonosíthatósága érdekében. Ezekben az esetekben az Adatkezelő az Ön e-mail 
címét törli az elektronikus levelezésre vonatkozó nyilvántartásából. Kérjük, számoljon azzal, hogy a leiratkozás néhány munkanapos át-futási 
idővel járhat, amelyre tekintettel nem szabályellenes, ha ezen időszak alatt a rendszer még elektronikus levelet küld Önnek. A hozzájárulás 
visszavonása (leiratkozás) nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, illetve más 
adatkezelési célra megadott e-mail címe más adatkezelési jogalappal (pl. szerződéses kötelezettség teljesítése stb.) történő további 
használatát. 

Hozzájáruló nyilatkozat elektronikus levél küldéséhez 

Megismertem az EVIN Nonprofit Zrt. jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat (különösen a tájékoztatás és hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a 
törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, adathordozhatóság joga, tiltakozáshoz való jog, hatósághoz 
fordulás joga, bírósághoz fordulás joga része-ket), ennek ismeretében a következő nyilatkozatot teszem: 

❑Igen, szeretnék hírekről szóló elektronikus levelet kapni az EVIN Nonprofit Zrt-től, adataim kezeléséhez hozzájárulok. 
❑Kérem, hogy az elektronikus leveleket erre az e-mail címre és névre küldjék: 
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Fentieket megértettem és aláírásommal elfogadom: 

Budapest, 202……………………………… …………………………………………………….. 
alírás 

 


