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BEVEZETÉS
A PRIME RATE KFT. ADATKEZELÉSI GYAKORLATA
A Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri ú t 53.; Cg. 01-09-694453; adó szá ma: 12602702-2-41) a
tová bbiakban, szolgá ltató , adatkezelő ) mint Adatkezelő , magá ra né zve kö telező nek ismeri el jelen jogi
kö zlemé ny tartalmá t. Kö telezettsé get vá llal arra, hogy tevé kenysé gé vel kapcsolatos minden adatkezelé s
megfelel a jelen szabá lyzatban é s a hatá lyos nemzeti jogszabá lyokban, valamint az Euró pai Unió jogi
aktusaiban meghatá rozott elvá rá soknak.
A Prime Rate Kft. adatkezelé seivel kapcsolatosan felmerü lő adatvé delmi irá nyelvek folyamatosan elé rhető k
a www.primerate.hu/adatvedelem cı́men.
A Prime Rate Kft. fenntartja magá nak a jogot jelen tá jé koztató bá rmikori megvá ltoztatá sá ra. Az esetleges
vá ltozá sokró l kellő idő ben é rtesı́ti ü gyfeleit, é rdeklő dő partnereit. Amennyiben ké rdé se merü lne fel jelen
Adatkezelé si Tá jé koztató kapcsá n ké rjü k, hogy ı́rja meg nekü nk.
A Prime Rate Kft. elkö telezett ü gyfelei é s partnerei szemé lyes adatainak vé delmé ben, kiemelten fontosnak
tartja ü gyfelei informá ció s ö nrendelkezé si jogá nak tiszteletben tartá sá t. A Prime Rate Kft. a szemé lyes
adatokat bizalmasan kezeli, é s megtesz minden olyan biztonsá gi, technikai é s szervezé si inté zkedé st, mely
az adatok biztonsá gá t garantá lja.
A Prime Rate Kft. az alá bbiakban ismerteti adatkezelé si gyakorlatá t.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Adatvédelmi Incidens

az adatbiztonsá g olyan sé rü lé se, amely a tová bbı́tott, tá rolt
vagy má s mó don feldolgozott szemé lyes adatok vé letlen vagy
jogszerű tlen
megsemmisü lé sé hez,
elveszté sé hez,
megvá ltoztatá sá hoz,
jogosulatlan
nyilvá nossá gra
hozatalá hoz, illetve az azokhoz való jogosulatlan
hozzá fé ré shez vezet;

Adatfeldolgozó

olyan jogalany, amely az Adatkezelő nevé ben é s ré szé re vé gzi
a szemé lyes adatok feldolgozá sá t;

Adatkezelő

az a jogalany, amely egyedü l vagy má sokkal együ tt
megá llapı́tja a szemé lyes adatok kezelé sé nek cé ljait é s
mó dszereit;

Érintett

azonosı́tott vagy azonosı́tható termé szetes szemé ly;

Európai Gazdasági Térség (EGT)

az Euró pai Unió tagá llamai é s (Svá jc kivé telé vel) az Euró pai
Szabadkereskedelmi
Tá rsulá s
tagorszá gai
(Izland,
Liechtenstein é s Norvé gia) á ltal alkotott gazdasá gi terü let;

Feldolgozás

a szemé lyes adatokon automatikus, vagy nem automatikus
mó don vé gzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessé ge,
azaz gyű jté s, rö gzı́té s, rendszerezé s, tá rolá s, á talakı́tá s vagy
megvá ltoztatá s, visszakeresé s, betekinté s, felhaszná lá s,
kö zzé té tel tová bbı́tá ssal, terjeszté s vagy egyé b mó don
tö rté nő hozzá fé rhető vé té tel ré vé n, ö sszehangolá s vagy
ö sszekapcsolá s, zá rolá s, tö rlé s, illetve megsemmisı́té s.

GDPR

Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 Rendelete
a termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se
tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s az ilyen adatok szabad
á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kı́vü l
helyezé sé rő l (á ltalá nos adatvé delmi rendelet);

Irányadó Jogszabályok

hatá lyos irá nyadó jogszabá lyok, ı́gy kü lö nö sen a GDPR;

Jóváhagyott Cél

az adatkezelé s cé ljá nak teljesı́té sé hez szü ksé ges vagy az
Adatkezelő á ltal idő rő l-idő re ı́rá sban meghatá rozott
tevé kenysé g;

Jóváhagyott Terület

meghatá rozott, azonosı́tott terü let vagy terü letek, ahol a
Szemé lyes Adatok feldolgozá sa tö rté nhet;

Kapcsolattartás

a Tá jé koztató ban megjelö lt kommuniká ció s lehető sé gek

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Személyes Adatok

valamely azonosı́tott vagy azonosı́tható termé szetes
szemé llyel (a tová bbiakban: é rintett) kapcsolatos bá rmilyen
informá ció ; azonosı́tható nak minő sü l az a termé szetes
szemé ly, akinek a szemé lyazonossá ga valamely azonosı́tó –
pl. né v, azonosı́tó szá m, fö ldrajzi adatok, valamely online
azonosı́tó vagy egy vagy tö bb, rá jellemző fizikai, pszichikai,
genetikai, mentá lis, gazdasá gi, kulturá lis vagy a szociá lis
identitá sra vonatkozó té nyező – alapjá n megá llapı́tható ;

Szolgáltatások

az Adatkezelő á ltal az alaptevé kenysé gé bő l adó dó
szolgá ltatá sok;

AZ ADATKEZELÉS ELVEI
A Prime Rate Kft. tevé kenysé gé nek adatkezelé sei ö nké ntes hozzá já rulá son, illetve tö rvé nyi felhatalmazá son
alapulnak. Az ö nké ntes hozzá já rulá son alapuló adatkezelé sek eseté ben az é rintettek e hozzá já rulá sukat az
adatkezelé s bá rmely szaká ban visszavonhatjá k.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy kö ré nek kezelé sé t, tá rolá sá t, tová bbı́tá sá t jogszabá lyok teszik
kö telező vé , melyrő l kü lö n é rtesı́tjü k partnereinket.
Felhı́vjuk a Prime Rate Kft. ré szé re adatkö zlő k figyelmé t, hogy amennyiben nem sajá t szemé lyes adataikat
adjá k meg, az adatkö zlő kö telessé ge az é rintett hozzá já rulá sá nak beszerzé se.
Adatkezelé si alapelveink ö sszhangban vannak az adatvé delemmel kapcsolatos hatá lyos jogszabá lyokkal, ı́gy
kü lö nö sen az alá bbiakkal:
•

2011. é vi CXII. tö rvé ny - az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l
(Infotv.);

•

Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis 27.) – a termé szetes
szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s az ilyen adatok
szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kı́vü l helyezé sé rő l (á ltalá nos
adatvé delmi rendelet, GDPR);

•

2013. é vi V. tö rvé ny – a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l (Ptk.);

•

2000. é vi C. tö rvé ny – a szá mvitelrő l (Szá mv. tv.);

•

2013. é vi CCXXXVII. tö rvé ny – a hitelinté zetekrő l é s a pé nzü gyi vá llalkozá sokró l (Hpt.).

•

Kutatá s é s a kö zvetlen ü zletszerzé s cé ljá t szolgá ló né v- é s lakcı́madatok kezelé sé rő l szó ló 1995. é vi
CXCIX tö rvé ny.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME,
IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE
ÜGYFÉLADAT KEZELÉS
A Prime Rate Kft. alaptevé kenysé gé hez é s ü zletmeneté hez kapcsoló dó an szé les kö rben kezel, illetve dolgoz
fel szemé lyes adatokat. A cé lhoz kö tö ttsé g elvé nek megfelelő en az Erintettek szemé lyes adatait csak a jelen
Adatkezelé si Tá jé koztató ban meghatá rozottak szerint kezeli, é s amelyhez az Erintett hozzá já rulá sá t adta. A
Prime Rate Kft. á ltal nyú jtott szolgá ltatá sok teljesı́té sé n kı́vü l, szemé lyes adatok kezelé se, a megadott adatok
tá rolá sa, az adó zá si é s szá mviteli tö rvé nyi kö telezettsé g teljesı́té se é rdeké ben tö rté nik, valamint tová bbi
adatkezelé st való sı́t meg a hı́rlevé lre tö rté nő feliratkozá sok eseté ben is.
www.primerate.hu weboldal adatkezelései
Az adatkezelés célja: idő pont egyezteté s kezdemé nyezé se, ajá nlatké ré s megkü ldé se, vagy szakmai hı́rlevé l
feliratkozá s cé ljá bó l regisztrá lt felhaszná ló k, egymá stó l való megkü lö nbö zteté se, azonosı́tá sa, megadott
adatok tá rolá sa, az adatveszté s megakadá lyozá sa.
Az adatkezelés jogalapja: az é rintettek ö nké ntesen megadott hozzá já rulá sa, illetve jogi kö telezettsé g
teljesı́té se..
A kezelt adatok köre: Erintett neve, Cé gné v, E-mail cı́m, Telefonszá m, Postá zá si cı́m
Az adatok törlésének határideje: minden adat tekinteté ben a Szá mv. tv. 169. § (2) bekezdé sé nek
megfelelő en a szolgá ltatá s igé nybevé telé rő l kiá llı́tott szá mla kelté tő l szá mı́tott nyolc é v. Hı́rlevé l feliratkozá s
eseté n a szemé lyes adatokat mindaddig tá roljuk, amı́g a hozzá já rulá sá t az Erintett vissza nem vonja.

A PRIME RATE KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETT EGYÉB WEBOLDALAK
www.bookstreet53.com weboldal adatkezelései
Az adatkezelés célja: a webá ruhá z vonatkozá sá ban az Erintett felhaszná ló azonosı́tá sa, felhaszná ló val
tö rté nő kapcsolattartá s, felhaszná ló vá sá rlá sá nak rö gzı́té se, felhaszná ló á ltal vá sá rolt termé kek elő á llı́tá sa,
kiszá llı́tá s tá mogatá sa, szá mlá zá s, fizeté s é rvé nyesı́té se, vá sá rlá ssal lé trejö tt jogviszonybó l szá rmazó jogok
gyakorlá sa, kö telezettsé gek teljesı́té se.
Az adatkezelés jogalapja: az é rintettek ö nké ntesen megadott hozzá já rulá sa
A kezelt adatok köre: Erintett neve, E-mail cı́m, Szü leté si idő , szá mlá zá si cı́m, szá llı́tá si cı́m, Megrendelt
termé k digitá lisá llomá nya
Az adatok törlésének határideje: minden adat (kivé ve digitá lis á llomá ny) tekinteté ben a Szá mv. tv. 169.
§ (2) bekezdé sé nek megfelelő en a szolgá ltatá s igé nybevé telé rő l kiá llı́tott szá mla dá tumá tó l szá mı́tott nyolc
é v. A megrendelé shez kapcsoló dó digitá lis á llomá ny tekinteté ben 1 é v + 1 hó nap eltelté vel.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57822/2012
A weboldalak lá togatá sa regisztrá ció hoz nem kö tö tt a szolgá ltatá sok egy ré sze azonban csak regisztrá lt
felhaszná ló k szá má ra hozzá fé rhető . A szemé lyes adatok é s egyé b adatok való disá gá é rt, megfelelő ssé gé ért
kizá ró lag az Erintettek tartoznak felelő ssé ggel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME,
IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE
WEBOLDALAK COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE
A szolgá ltató a testre szabott kiszolgá lá s é rdeké ben a felhaszná ló szá mı́tó gé pé n kis adatcsomagot, ú n. sü tit
(cookie) helyez el é s a ké ső bbi lá togatá s sorá n olvas vissza. Ha a bö ngé sző visszakü ld egy korá bban
elmentett sü tit, a sü tit kezelő szolgá ltató nak lehető sé ge van ö sszekapcsolni a felhaszná ló aktuá lis
lá togatá sá t a korá bbiakkal, de kizá ró lag a sajá t tartalma tekinteté ben.
Az adatkezelés célja: a felhaszná ló k idő szerű munkameneté nek azonosı́tá sa, az annak sorá n megadott
adatok tá rolá sa, az adatveszté s megakadá lyozá sa.
Az adatkezelés jogalapja: az Erintett hozzá já rulá sa.
A kezelt adatok köre: azonosı́tó szá m, dá tum, idő pont, valamint az elő ző leg meglá togatott oldal.

VAGYONVÉDELEM
Elektronikus megﬁgyelő rendszer
A Prime Rate Kft. tulajdoná ban lé vő ingatlanjain, é pü leteiben megfigyelő - é s rö gzı́tő rendszer mű kö dik,
melynek ré szeké nt rá kö zelı́té sre alkalmas sö té tben is felismerhető ké pet adó , infra technoló giá val felszerelt,
szı́nes ké pet kö zvetı́tő kamerá k kerü ltek elhelyezé sre. Kamerá k irá nyulnak a zá rt parkoló kra, é pü let é s
telekhatá t elvá lasztó kerı́té s kö zö tti szakaszokra, az irodaé pü leten belü l a recepció felö li fő bejá ratra, egyé b
belé pé si pontokra (raktá rajtó , dolgozó i bejá rat, vé szkijá ratok), az irodá k elő tti kö zlekedő folyosó kra,
valamint az ü zemi terü letek kö zlekedő ire, rakodó tereire. A kamerá k pontos elhelyezkedé se é s a megfigyelt
terü letek megnevezé se, jelen tá jé koztató nak a Prime Rate Kft. recepció já n kihelyezett mellé kleté ben
talá lható k.
Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő - é s rö gzı́tő rendszer ü zemelteté se az emberi é let, a testi
é psé g, valamint a vagyon vé delme é rdeké ben a jogsé rté sek megelő zé se, é szlelé se, az elkö vető tettené ré se,
valamint a jogsé rté sek bizonyı́tá sa, valamint szerző dé sbő l adó dó kö telezettsé g teljesı́té se é rdeké ben.
Az adatkezelés jogalapja: az ü gyfelek eseté ben az é rintett hozzá já rulá sa a Prime Rate Kft. terü leté re való
belé pé ssel, munkavá llaló k eseté ben a munka tö rvé nykö nyvé rő l szó ló 2012. é vi I. tö rvé ny (Mt.) 11. §-a.
A kezelt adatok köre: a Prime Rate Kft. terü leté re belé pő szemé lyeknek a ké pfelvé teleken lá tszó dó
arcké pmá sa é s egyé b, a megfigyelő rendszer á ltal rö gzı́tett szemé lyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhaszná lá s hiá nyá ban legfeljebb hatvan nap [SzVMt. 31. § (4) bekezdé sé nek
a) pontja].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvé teleket a Prime Rate Kft. szé khelyé n talá lható
szervereken, fokozott adatbiztonsá gi inté zkedé sek mellett tá roljuk, ı́gy biztosı́tott, hogy illeté ktelen
szemé lyek ne tekinthessé k meg é s má solhassá k ki a felvé teleket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerá k aktuá lis ké pé nek megtekinté sé re kizá ró lag a Prime Rate Kft. erre
kijelö lt munkavá llaló ja jogosult, a jelen tá jé koztató ban megjelö lt adatkezelé si cé lok megvaló sulá sa
é rdeké ben. A felvé telek megtekinté sé re, a felvé telek adathordozó ra rö gzı́té sé re kizá ró lag a Prime Rate Kft.
erre kijelö lt munkavá llaló ja jogosult, a megjelö lt adatkezelé si cé lok megvaló sulá sa é rdeké ben.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME,
IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE
Naplózás: a rö gzı́tett felvé telekbe tö rté nő betekinté seket é s adathordozó ra rö gzı́té seket az azt vé gző
szemé ly nevé vel, az adatok megismeré sé nek oká val é s idő pontjá val jegyző kö nyvben rö gzı́ti a Prime Rate
Kft.
Az érintett jogai: azon é rintett, akinek jogá t vagy jogos é rdeké t a ké pfelvé tel rö gzı́té se é rinti, jogá nak vagy
jogos é rdeké nek igazolá sá val ké rheti, hogy a felvé telt az adatkezelő ne semmisı́tse meg, illetve ne tö rö lje a
bı́ró sá g vagy a ható sá g megkeresé sé ig, de legfeljebb 30 napig. A felvé telen szereplő szemé ly ké rheti tová bbá ,
hogy az adatkezelő ı́rá sban tá jé koztassa arró l, mi lá tható az ő t tartalmazó felvé telen. Az é rintett csak olyan
felvé telrő l kaphat má solatot, amin má s szemé ly nem, vagy csak felismerhetetlen mó don szerepel. Ha a
fentiek nem teljesı́thető k, az adatkezelő biztosı́tja az é rintett szá má ra, hogy megtekinthesse az ő t tartalmazó
felvé telt. Az é rintett ké rheti a ró la ké szü lt felvé tel tö rlé sé t, a felvé tellel kapcsolatos adatok mó dosı́tá sá t,
illetve tiltakozhat az adatkezelé s ellen.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Marketing célú adatkezelés
A Prime Rate Kft. marketing cé lú – mely lehet elektronikus ú ton, e-mail formá já ban kü ldö tt hı́rveré s
tartalmú levé l, postá n kü ldö tt papı́ralapú tá jé koztató hı́rlevé l - adatkezelé st csak abban az esetben vé gez,
amennyiben ahhoz az Erintett kü lö n hozzá já rult, é s a hı́rlevé l kü ldé sre feliratkozott. Egyé rtelmű
hozzá já rulá s, illetve feliratkozá s eseté n a Prime Rate Kft. szolgá ltatá saival é s azzal ö sszefü ggő , ú j
tá jé koztatá sokkal kapcsolatban, az Erintettet felkeresheti mindaddig, amı́g hozzá já rulá sá t vissza nem vonja.
A Prime Rate Kft. nem kü ld az Erintett szá má ra ké retlen reklá mü zenetet, é s a hı́rlevé l kü ldé srő l (az ajá nlatok
kü ldé sé rő l) indokolá s né lkü l, bá rmikor ingyenesen leiratkozhat, adatkezelé si hozzá já rulá sá t korlá tozá s
né lkü l visszavonhatja, a Prime Rate Kft. cı́mé re kü ldö tt é rtesı́té ssel. Visszavoná s eseté n a Prime Rate Kft. az
Erintett minden – a hı́rlevelek, ajá nlatok, marketing cé lú ü zenetek kü ldé sé hez szü ksé ges - szemé lyes adatá t
tö rli a nyilvá ntartá sá bó l é s tová bbiakban marketing cé lbó l nem keresi meg.
Technikai célból történő adatkezelés
Az Prime Rate Kft. rendszere automatikusan rö gzı́ti a felhaszná ló szá mı́tó gé pé nek IP-cı́mé t, a lá togatá s
kezdő idő pontjá t, illetve egyes esetekben – a szá mı́tó gé p beá llı́tá sá tó l fü ggő en – a bö ngé sző é s az operá ció s
rendszer tı́pusá t. Az ı́gy rö gzı́tett adatok egyé b szemé lyes adatokkal nem kapcsolható k ö ssze. Az adatok
kezelé se kizá ró lag statisztikai cé lokat szolgá l.
Értesítési kötelezettség:
A való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal já ró Adatvé delmi Incidens bekö vetkezé se eseté n a Prime Rate Kft.
indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja az Erintettet, valamint a felü gyeleti ható sá got a GDPR
rendeletben meghatá rozott idő n belü l.
Személyes adatok megismerhetősége:
A megadott adatokat kizá ró lag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint a munkakö ré vel ö sszefü ggé sben a
Prime Rate Kft.-vel foglalkoztatá sra irá nyuló jogviszonyban lé vő munkatá rs, pé ldá ul: informatikus
rendszergazda, é rté kesı́tő , termé kgazda, pé nzü gyi ü gyinté ző , szemé lyes adatokat tartalmazó termé kek
elő á llı́tá sá ban ré sztvevő munkatá rs.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME,
IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE
Adattovábbítás:
Adatkezelő a szolgá ltatá s igé nybevé telé vel kapcsolatos szemé lyes adatokat harmadik szemé lyek ré szé re
nem tová bbı́tja, azonban bı́ró sá g, ü gyé szsé g, nyomozó ható sá g, kö zigazgatá si ható sá g, a Nemzeti
Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g, illetve jogszabá ly felhatalmazá sa alapjá n má s szervek
megkereshetik tá jé koztatá s adá sa, adatok kö zlé se, á tadá sa vé gett. E szervek megkeresé se alapjá n, a
megkereső á ltal a pontos cé l é s az adatok kö ré nek megjelö lé se mellett az adatkezelő rendelkezé sre bocsá tja
a megkeresé s cé ljá nak megvaló sı́tá sá hoz elengedhetetlenü l szü ksé ges szemé lyes adatokat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

ADATVÉDELEM, ADATOK TÁROLÁSA
Adatok védelme, tárolása
A Prime Rate Kft. szá mı́tá stechnikai rendszerei é s má s adatmegő rzé si helyei a szé khelyé n, valamint
telephelyein talá lható k meg.
A Prime Rate Kft. a szemé lyes adatok kezelé sé hez a szolgá ltatá s nyú jtá sa sorá n alkalmazott informatikai
eszkö zö ket ú gy vá lasztja meg é s ü zemelteti, hogy a kezelt adat:
i.
ii.
iii.
iv.

az arra feljogosı́tottak szá má ra hozzá fé rhető (rendelkezé sre á llá s);
hitelessé ge é s hitelesı́té se biztosı́tott (adatkezelé s hitelessé ge);
vá ltozatlansá ga igazolható (adatintegritá s);
a jogosulatlan hozzá fé ré s ellen vé dett (adat bizalmassá ga) legyen. A Prime Rate Kft. az adatokat
megfelelő inté zkedé sekkel vé di kü lö nö sen a jogosulatlan hozzá fé ré s, megvá ltoztatá s, tová bbı́tá s,
nyilvá nossá gra hozatal, tö rlé s vagy megsemmisı́té s, valamint a vé letlen megsemmisü lé s, sé rü lé s,
tová bbá az alkalmazott technika megvá ltozá sá bó l fakadó hozzá fé rhetetlenné vá lá s ellen. A Prime Rate
Kft. a kü lö nbö ző nyilvá ntartá saiban elektronikusan kezelt adatá llomá nyok vé delme é rdeké ben
megfelelő technikai megoldá ssal biztosı́tja, hogy a tá rolt adatok – kivé ve, ha azt tö rvé ny lehető vé teszi
– kö zvetlenü l ne legyenek ö sszekapcsolható k é s az é rintetthez rendelhető k. A Prime Rate Kft. a technika
mindenkori fejlettsé gé re tekintettel olyan mű szaki, szervezé si é s szervezeti inté zkedé sekkel
gondoskodik az adatkezelé s biztonsá gá nak vé delmé rő l, amely az adatkezelé ssel kapcsolatban
jelentkező kocká zatoknak megfelelő vé delmi szintet nyú jt.
A Prime Rate Kft. az adatkezelé s sorá n megő rzi:
• a titkossá got: megvé di az informá ció t, hogy csak az fé rhessen hozzá , aki erre jogosult;
• a sé rtetlensé get: megvé di az informá ció nak é s a feldolgozá s mó dszeré nek a pontossá gá t é s
teljessé gé t;
• a rendelkezé sre á llá st: gondoskodik arró l, hogy amikor a jogosult haszná ló nak szü ksé ge van
rá , való ban hozzá tudjon fé rni a kı́vá nt informá ció hoz, é s rendelkezé sre á lljanak
az ezzel kapcsolatos eszkö zö k.

A Prime Rate Kft. az adatkezelé s biztonsá ga é rdeké ben a kocká zatok figyelembevé telé vel megfelelő technikai
é s szervezé si inté zkedé seket hajt vé gre szá mı́tó gé ppel tá mogatott csalá s, ké mkedé s, szabotá zs,
vandalizmus, tű z é s á rvı́z, tová bbá szá mı́tó gé pvı́rusok, a szá mı́tó gé pes betö ré sek é s a
szolgá latmegtagadá sra vezető tá madá sok ellen. Tá jé koztatjuk a felhaszná ló kat, hogy az interneten
tová bbı́tott elektronikus ü zenetek, protokolltó l (e-mail, web, ftp, stb.) fü ggetlenü l sé rü lé kenyek az olyan
há ló zati fenyegeté sekkel szemben, amelyek tisztessé gtelen tevé kenysé gre, szerző dé s vitatá sá ra, vagy az
tá jé koztatá s felfedé sé re, mó dosı́tá sá ra vezetnek. Az ilyen fenyegeté sektő l megvé dendő az adatkezelő
megtesz minden tő le elvá rható ó vinté zkedé st. A rendszereket megfigyeli annak é rdeké ben, hogy minden
biztonsá gi elté ré st rö gzı́thessen, é s bizonyı́té kkal szolgá lhasson minden biztonsá gi esemé ny eseté ben.
A rendszermegfigyelé s ezen kı́vü l lehető vé teszi az alkalmazott ó vinté zkedé sek haté konysá gá nak
ellenő rzé sé t is.
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Jogok
Az é rintett tá jé koztatá st ké rhet szemé lyes adatai kezelé sé rő l, valamint ké rheti szemé lyes adatainak
helyesbı́té sé t, illetve - a kö telező adatkezelé sek kivé telé vel – tö rlé sé t, visszavoná sá t, é lhet adathordozá si é s
tiltakozá si jogá val az adat felvé telé né l jelzett mó don, illetve az adatkezelő fenti elé rhető sé gein.
Tájékoztatáshoz való jog:
A Prime Rate Kft. megfelelő inté zkedé seket hoz annak é rdeké ben, hogy az é rintettek ré szé re a szemé lyes
adatok kezelé sé re vonatkozó , a GDPR 13. é s a 14. cikkben emlı́tett valamennyi informá ció t é s a 15–22. é s
34. cikk szerinti minden egyes tá jé koztatá st tö mö r, á tlá tható , é rthető é s kö nnyen hozzá fé rhető formá ban,
vilá gosan é s kö zé rthető en megfogalmazva nyú jtsa.
A tá jé kozó dá shoz való jog ı́rá sban a Bevezeté sben, illetve a Kapcsolattartá s cı́mszó alatt megjelö lt
elé rhető sé geken keresztü l gyakorolható . Az é rintett ré szé re ké ré sé re – szemé lyazonossá gá nak igazolá sá t
kö vető en – szó ban is adható tá jé koztatá s.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az é rintett jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon arra vonatkozó an, hogy szemé lyes
adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen adatkezelé s folyamatban van, jogosult arra, hogy a
szemé lyes adatokhoz é s a kö vetkező informá ció khoz hozzá fé ré st kapjon.
Az adatkezelé s cé ljai. Az é rintett szemé lyes adatok kategó riá i. Azon cı́mzettek vagy cı́mzettek kategó riá i,
akikkel, illetve amelyekkel a szemé lyes adatokat kö zö lté k vagy kö zö lni fogjá k, ideé rtve kü lö nö sen a
harmadik orszá gbeli cı́mzetteket, illetve a nemzetkö zi szervezeteket. A szemé lyes adatok tá rolá sá nak
tervezett idő tartama. A helyesbı́té s, tö rlé s vagy adatkezelé s korlá tozá sá nak é s a tiltakozá s joga. A felü gyeleti
ható sá ghoz cı́mzett panasz benyú jtá sá nak joga. Az adatforrá sokra vonatkozó tá jé koztatá s. Az automatizá lt
dö nté shozatal té nye, ideé rtve a profilalkotá st is, valamint az alkalmazott logiká ra é s arra vonatkozó é rthető
tá jé koztatá sá t, hogy az ilyen adatkezelé s milyen jelentő sé ggel bı́r, é s az é rintettre né zve milyen vá rható
kö vetkezmé nyekkel já r. Szemé lyes adatok harmadik orszá gba vagy nemzetkö zi szervezet ré szé re tö rté nő
tová bbı́tá sa eseté n az é rintett jogosult arra, hogy tá jé koztatá st kapjon a tová bbı́tá sra vonatkozó megfelelő
garanciá kró l.
A Prime Rate Kft. az adatkezelé s tá rgyá t ké pező szemé lyes adatok má solatá t az é rintett rendelkezé sé re
bocsá tja. Az é rintett á ltal ké rt tová bbi má solatoké rt az adatkezelő az adminisztratı́v kö ltsé geken alapuló ,
é szszerű mé rté kű dı́jat szá mı́that fel. Az é rintett ké relmé re az informá ció kat a Prime Rate Kft. elektronikus
formá ban szolgá ltatja. Az adatkezelő a ké relem benyú jtá sá tó l szá mı́tott legfeljebb 30 napon belü l adja meg
a tá jé koztatá st.
Helyesbítés joga:
Az é rintett ké rheti a Prime Rate Kft. á ltal kezelt, rá vonatkozó pontatlan szemé lyes adatok helyesbı́té sé t é s
a hiá nyos adatok kiegé szı́té sé t.
Törléshez való jog:
•

Az é rintett az alá bbi indokok valamelyiké nek fenná llá sa eseté n jogosult arra, hogy ké ré sé re a Prime
Rate Kft. indokolatlan ké sedelem né lkü l tö rö lje a rá vonatkozó szemé lyes adatokat:
szemé lyes adatokra má r nincs szü ksé g abbó l a cé lbó l, amelybő l azokat gyű jtö tté k vagy má s mó don
kezelté k;

ÉRINTETTEK JOGAI
•
•
•
•
•

az é rintett visszavonja az adatkezelé s alapjá t ké pező hozzá já rulá sá t, é s az adatkezelé snek nincs
má s jogalapja;
az é rintett tiltakozik az adatkezelé s ellen, é s nincs első bbsé get é lvező jogszerű ok az adatkezelé sre;
a szemé lyes adatokat jogellenesen kezelté k;
a szemé lyes adatokat az adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy tagá llami jogban elő ı́rt jogi
kö telezettsé g teljesı́té sé hez tö rö lni kell;
a szemé lyes adatok gyű jté sé re informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok kı́ná lá sá val
kapcsolatosan kerü lt sor.

Az adatok tö rlé se nem kezdemé nyezhető , ha az adatkezelé s szü ksé ges: a vé lemé nynyilvá nı́tá s
szabadsá gá hoz é s a tá jé kozó dá shoz való jog gyakorlá sa cé ljá bó l; a szemé lyes adatok kezelé sé t elő ı́ró , az
adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy tagá llami jog szerinti kö telezettsé g teljesı́té se, illetve kö zé rdekbő l
vagy az adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosı́tvá ny gyakorlá sa kereté ben vé gzett feladat vé grehajtá sa
cé ljá bó l; a né pegé szsé gü gy terü leté t é rintő , vagy archivá lá si, tudomá nyos é s tö rté nelmi kutatá si cé lbó l vagy
statisztikai cé lbó l, kö zé rdek alapjá n; vagy jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez, Illetve
vé delmé hez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az é rintett ké ré sé re a Prime Rate Kft. korlá tozza az adatkezelé st, ha az alá bbi felté telek valamelyike teljesü l:
•
•
•
•

az é rintett vitatja a szemé lyes adatok pontossá gá t, ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amely lehető vé teszi, a szemé lyes adatok pontossá gá nak ellenő rzé sé t;
az adatkezelé s jogellenes, é s az é rintett ellenzi az adatok tö rlé sé t, é s ehelyett ké ri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t;
az adatkezelő nek má r nincs szü ksé ge a szemé lyes adatokra adatkezelé s cé ljá bó l, de az é rintett
igé nyli azokat jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez; vagy
az é rintett tiltakozott az adatkezelé s ellen; ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra vonatkozik,
amı́g megá llapı́tá sra nem kerü l, hogy az adatkezelő jogos indokai első bbsé get é lveznek-e az
é rintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelé s korlá tozá s alá esik, a szemé lyes adatokat a tá rolá s kivé telé vel csak az é rintett
hozzá já rulá sá val, vagy jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez, vagy má s
termé szetes vagy jogi szemé ly jogainak vé delme é rdeké ben, vagy az Unió , illetve valamely tagá llam fontos
kö zé rdeké bő l lehet kezelni.
A Prime Rate Kft. az é rintettet az adatkezelé s korlá tozá sá nak feloldá sá ró l elő zetesen tá jé koztatja.
Adathordozáshoz való jog:
Az é rintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó , á ltala az adatkezelő rendelkezé sé re bocsá tott szemé lyes
adatokat tagolt, szé les kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja, é s ezeket az adatokat egy
má sik adatkezelő nek tová bbı́tsa.
Tiltakozás joga:
Az é rintett jogosult arra, hogy a sajá t helyzeté vel kapcsolatos okokbó l bá rmikor tiltakozzon szemé lyes
adatainak kö zé rdekű vagy az adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosı́tvá ny gyakorlá sá nak kereté ben
vé gzett feladat vé grehajtá sá hoz szü ksé ges adatkezelé s, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fé l jogos
é rdekeinek é rvé nyesı́té sé hez szü ksé ges kezelé se ellen, ideé rtve az emlı́tett rendelkezé seken alapuló
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profilalkotá st is. Tiltakozá s eseté n az adatkezelő a szemé lyes adatokat nem kezelheti tová bb, kivé ve, ha azt
olyan ké nyszerı́tő erejű jogos okok indokoljá k, amelyek első bbsé get é lveznek az é rintett é rdekeivel, jogaival
é s szabadsá gaival szemben, vagy amelyek jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez
kapcsoló dnak.
Ha a szemé lyes adatok kezelé se kö zvetlen ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nik, az é rintett jogosult arra, hogy
bá rmikor tiltakozzon a rá vonatkozó szemé lyes adatok e cé lbó l tö rté nő kezelé se ellen, ideé rtve a
profilalkotá st is, amennyiben az a kö zvetlen ü zletszerzé shez kapcsoló dik. A szemé lyes adatok kö zvetlen
ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nő kezelé se elleni tiltakozá s eseté n az adatok e cé lbó l nem kezelhető k.
Automatizá lt dö nté shozatal egyedi ü gyekben, beleé rtve a profilalkotá st:
Az é rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizá ró lag automatizá lt adatkezelé sen – ideé rtve a
profilalkotá st is – alapuló dö nté s hatá lya, amely rá né zve joghatá ssal já rna vagy ő t hasonló ké ppen jelentő s
mé rté kben é rintené . Nem alkalmazható a fenti jogosultsá g, ha az adatkezelé s
•
•

•

az é rintett é s az adatkezelő kö zö tti szerző dé s megkö té se vagy teljesı́té se é rdeké ben szü ksé ges;
meghozatalá t az adatkezelő re alkalmazandó olyan unió s vagy tagá llami jog teszi lehető vé , amely az
é rintett jogainak é s szabadsá gainak, valamint jogos é rdekeinek vé delmé t szolgá ló megfelelő
inté zkedé seket is megá llapı́t; vagy
az é rintett kifejezett hozzá já rulá sá n alapul.

Visszavonás joga:
Az é rintett jogosult arra, hogy hozzá já rulá sá t bá rmikor visszavonja. A hozzá já rulá s visszavoná sa nem é rinti
a hozzá já rulá son alapuló , a visszavoná s elő tti adatkezelé s jogszerű sé gé t.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l, de mindenfé leké ppen a ké relem beé rkezé sé tő l szá mı́tott egy
hó napon belü l tá jé koztatja az é rintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti ké relem nyomá n hozott
inté zkedé sekrő l. Szü ksé g eseté n, figyelembe vé ve a ké relem OS sszetettsé gé t é s a ké relmek szá má t, ez a
hatá ridő tová bbi ké t hó nappal meghosszabbı́tható . A hatá ridő meghosszabbı́tá sá ró l az adatkezelő a
ké sedelem okainak megjelö lé sé vel a ké relem ké zhezvé telé tő l szá mı́tott egy hó napon belü l tá jé koztatja az
é rintettet. Ha az é rintett elektronikus ú ton nyú jtotta be a ké relmet, a tá jé koztatá s elektronikus ú ton kerü l
megadá sra, kivé ve, ha az é rintett azt má ské nt ké ri. Ha az adatkezelő nem tesz inté zkedé seket az é rintett
ké relme nyomá n, ké sedelem né lkü l, de legké ső bb a ké relem beé rkezé sé tő l szá mı́tott egy hó napon belü l
tá jé koztatja az é rintettet az inté zkedé s elmaradá sá nak okairó l, valamint arró l, hogy az é rintett panaszt
nyú jthat be valamely felü gyeleti ható sá gná l, é s é lhet bı́ró sá gi jogorvoslati jogá val.
A Prime Rate Kft. a ké rt informá ció kat é s tá jé koztatá st dı́jmentesen biztosı́tja. Ha az
é rintett ké relme egyé rtelmű en megalapozatlan vagy – kü lö nö sen ismé tlő dő jellege miatt – tú lzó , az
adatkezelő , figyelemmel a ké rt informá ció vagy tá jé koztatá s nyú jtá sá val vagy a ké rt inté zkedé s
meghozatalá val já ró adminisztratı́v kö ltsé gekre é szszerű dı́jat szá molhat fel, vagy megtagadhatja a ké relem
alapjá n tö rté nő inté zkedé st. Az adatkezelő minden olyan cı́mzettet tá jé koztat az á ltala vé gzett valamennyi
helyesbı́té srő l, tö rlé srő l vagy adatkezelé s-korlá tozá sró l, akivel, illetve amellyel a szemé lyes adatot kö zö lté k,
kivé ve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ará nytalanul nagy erő feszı́té st igé nyel. Az é rintettet ké ré sé re az
adatkezelő tá jé koztatja e cı́mzettekrő l. Az adatkezelő az adatkezelé s tá rgyá t ké pező szemé lyes adatok
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má solatá t az é rintett rendelkezé sé re bocsá tja. Az é rintett á ltal ké rt tová bbi má solatoké rt az adatkezelő az
adminisztratı́v kö ltsé geken alapuló , é szszerű mé rté kű dı́jat szá mı́that fel. Ha az é rintett elektronikus ú ton
nyú jtotta be a ké relmet, az informá ció k elektronikus formá tumban kerü lnek rendelkezé sre bocsá tá sra,
kivé ve, ha az é rintett má ské nt ké ri.
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan szemé ly, aki az adatvé delmi rendelet megsé rté sé nek eredmé nyeké nt vagyoni vagy nem
vagyoni ká rt szenvedett, az elszenvedett ká ré rt az adatkezelő tő l vagy az adatfeldolgozó tó l ká rté rı́té sre
jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelő ssé ggel az adatkezelé s á ltal okozott
ká roké rt, ha nem tartotta be a jogszabá lyban meghatá rozott, kifejezetten az adatfeldolgozó kat terhelő
kö telezettsé geket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utası́tá sait figyelmen kı́vü l hagyta vagy azokkal
ellenté tesen já rt el. Ha tö bb adatkezelő vagy tö bb adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó é rintett ugyanabban az adatkezelé sben, é s felelő ssé ggel tartozik az adatkezelé s á ltal okozott
ká roké rt, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelő ssé ggel tartozik a teljes ká ré rt.
Az adatkezelő , illetve az adatfeldolgozó mentesü l a felelő ssé g aló l, ha bizonyı́tja, hogy a ká rt elő idé ző
esemé nyé rt ő t semmilyen mó don nem terheli felelő ssé g.
Panasz az adatvédelmi felelősnél:
Amennyiben a Prime Rate Kft. adatkezelé sé vel kapcsolatban akadá lya van, forduljon
az Adatkezelő felelő s munkatá rsá hoz a Kapcsolattartá s fejezetben megadott elé rhető sé gek valamelyiké n.
Bírósághoz fordulás joga:
Az é rintett a jogainak megsé rté se eseté n az adatkezelő ellen bı́ró sá ghoz fordulhat. A bı́ró sá g az ü gyben
soron kı́vü l já r el.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet é lni:
Né v: Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g
Szé khely: 1125 Budapest, Szilá gyi Erzsé bet fasor 22/C.
Levelezé si cı́m: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (36 1) 391 1400
Fax: (36 1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

KAPCSOLATARTÁS
KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
A tá jé koztató ban foglalt adatkezelé sek mindegyike tekinteté ben az alá bbi helyeken é s mó don tehet
bejelenté st:
Levé lben: Prime Rate Kft. 1044 Budapest, Megyeri ú t 53 cı́mre kü ldve,
E-mailben: adatkezeles@primerate.hu e-mail cı́men
Telefonon: (+36 1) 231 4060
Szemé lyesen: Prime Rate Kft. szé khelyé n (1044 Budapest, Megyeri ú t 53.)
A Prime Rate Kft.. minden hozzá beé rkezett e-mailt a kü ldő nevé vel, e-mail cı́mé vel, a dá tum, idő pont
adatokkal é s má s, az ü zenetben megadott egyé b szemé lyes adatokkal együ tt az adatkö zlé stő l szá mı́tott
legfeljebb ö t é v eltelté vel tö rö l.

VÁLLALATI ADATOK
Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Adószám: 12602702-2-41
Cégjegyzék: 01-09-694453
Telefon: (+36 1) 231 4060
www.primerate.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A Prime Rate Kft. fenntartja magá nak a jogot, hogy jelen Adatkezelé si Tá jé koztató t egyoldalú dö nté sé vel
bá rmikor mó dosı́tsa.

