Tenancy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184815
Adószám: 25843655-2-13
Székhely: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.
A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési
nyilvántartási szám: NAIH-128276/2017.
Adatvédelmi tájékoztató és elfogadó nyilatkozat
Regisztrációjával és személyes adatainak feltöltésével Ön elfogadja társaságunk adatvédelmi
szabályzatát, nyilatkozik, hogy a vonatkozó tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és
kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.
Általános tájékoztatás
Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet
fordítunk az Ön által hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat
az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító
jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
Az adatok kezeléséhez Ön jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja. Harmadik személy
részére történő adattovábbítás esetén az a harmadik személy, akinek a részére a személyes adatokat
továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot
harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük
meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. Ez alól kivételt
képeznek a jogszabály által meghatározott eseteket, melyeket kötelesek vagyunk teljesíteni, ennek
megértését kérjük Öntől.
Az adatkezelés célja
Az adatok és a feltöltött dokumentumok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy regisztrációja,
önkéntes adatközlése alapján Önről, mint potenciális bérbevevőről a bérbe venni kívánt ingatlan
tulajdonosa előtti felhasználás céljából bérlői megfelelőségi vizsgálatot és független bérbevevői
tanúsítványt készítsünk, és azt Önnek átadjuk. Jelentkezésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy
adatbázisunkban adatait a vizsgálat és tanúsítvány elkészítése érdekében kezeljük.
Regisztrációjával Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott email elérhetőségen Önnel kapcsolatba
lépjünk és kapcsolatot tartsunk fent a Szolgáltatás igénybevétele során.
Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely
egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek
hozzá.
Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) biztosítja.

Adatai biztonsága
Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási
szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok
megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatok és dokumentumok egy elkülönített, internet hozzáférés nélküli
számítógépen kerülnek tárolásra és feldolgozásra.
Az adatkezelésre jogosultak köre
Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói.
Társaságunk az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen
tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat és feltöltött dokumentumokat az adatbázisunkban a független bérbevevői tanúsítvány
elkészítését követő 60. napig megőrizzük, kezeljük, a 60. napot követően minden esetben automatikusan,
töröljük rendszerünkből.
Társaságunk által kezelt adatainak és regisztrációjának törlését Ön bármikor kezdeményezheti a
info@tenancy.hu email címre való törlési kérelem küldésével. Kérésének a törlési kérelmének
visszaigazolását követő 1 munkanapon belül haladéktalanul eleget teszünk.
A megadott adatok helyességért Ön felel. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatai (név,
telefonszám, lakcím, születési hely és idő, jelszó) helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti,
a már megadott e-mail cím megváltoztatására sajnos nincs lehetőség.
A kérelmének kitöltése és részünkre való elküldését követően, az igénybevett szolgáltatáshoz felhasznált
adatok helyesbítésére, további anyagok feltöltésére nincs lehetőség. Amennyiben új, megváltozott adatokat
kívánna megadni, úgy korábbi regisztrációjának megtartása mellett lehetősége van új szolgáltatás
igénybevételére és ezzel új, helyes adatok feltöltésére.
Felelősség
A weboldalon elhelyezett anyagok, adatok tartalmáért, annak érvényességéért kizárólag Ön, mint
Felhasználó felel, jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy valamennyi
feltöltött adat és dokumentum eredeti példánya rendelkezésére áll, melyet kifejezett kérésünkre adott
esetben kész bemutatni, azok tartalma érvényes és jogszabályba nem ütközik.
Jogérvényesítés
Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatalához fordulhat.

A fentieket megismertem és az abban foglaltakat
magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

