
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETTEK 

JOGAIRÓL 

Amennyiben Ön személyes adatokat ad át számunkra, mint adatkezelő számára (továbbiakban: 

“Adatkezelő” vagy “ mi”), az HB Reavis Investments Hungary Kft. székhely: 1133 Budapest, Árbóc 

u. 1-3. HUB 3 ép. 5.em.; cégjegyzékszám: 01-09-393147) az alábbiak szerint tájékoztatja a More by 

HB Reavis programban (a továbbiakban: „More by HB Reavis”) részt vevő összes ügyfél (a 

továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak - a More by HB Reavis keretein belüli - kezeléséről. 

Eltérő rendelkezés hiányában az itt szereplő kifejezések jelentése megegyezik az épület More by HB 

Reavis Általános Szerződési Feltételeiben található kifejezések jelentéseivel. 

 

Az Adatkezelő a HB Reavis Csoport tagja, amely magába foglalja a luxembourgi székhelyű HB 

Reavis Holding S.A. alá tartozó összes konszolidált társaságot, (továbbiakban “HB Reavis 

Csoport”), emiatt találhatóak az Adatkezelési Tájékoztatóban a HB Reavis Csoportra történő 

utalások. 

 

Amennyiben az AGORA Budapest projekt épületeiben (AGORA Tower vagy AGORA Hub 

irodaházak) vagy azok közvetlen környezetében tartózkodik (mint látogató, alkalmazott vagy más 

céllal), vagy telepíti a More by HB Reavis alkalmazást, az Ön személyes adatai a következő célokra 

kerülhetnek kezelésre: 

 

A személyes adatokat a következő célokra kezeljük: 

1. A More by HB Reavis szolgáltatások nyújtása 

2. Cégünk, márkánk, szolgáltatásaink és rendezvényeink népszerűsítése 

3. My Office Life 

4. Workplace Insights 

5. Fiók regisztrálása 

6. Desk Booking 

7. Értesítések kézbesítése 

8. Az érintett személy jogainak érvényesítése a GDPR alapján 

 

Az egyes célok további leírását az alábbiakban találja: 

1. A More by HB Reavis szolgáltatások nyújtása 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

Az Öntől kapott és feldolgozott személyes adatokat a More by HB Reavis-szolgáltatások 

nyújtására, valamint az Adatkezelő jogainak és érdekeinek védelmére és érvényesítésére 

használjuk. Ez a cél a következő műveleti tevékenységeket tartalmazza: 

 

• a More by HB Reavis-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos hatékony kommunikáció 

• panaszának vagy követelésének kivizsgálása 

• a More by HB Reavis-szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása 

• az Ön és az Adatkezelő között létrejött megállapodások szerinti kötelezettségeink 

teljesítése és jogaink gyakorlása, ideértve a számlázást és a követelésérvényesítést is 

• a More by HB Reavis Services állapotáról való tájékoztatás, beleértve az egyes 

szolgáltatások szállítóitól származó információt 



• visszajelzések gyűjtése 

• a More by HB Reavis Services szolgáltatással kapcsolatos változások jelentése 

• személyazonosság igazolása 

• a rendezvényeken való részvétel biztosítása 

• Személyes adatainak kezelésével biztosítjuk, hogy részt vehessen az adott eseményen, 

versenyen. 

A More by HB Reavis Services szolgáltatása során e-maileket és SMS-eket küldünk az 

Érintetteknek. Ezeknek az e-maileknek és SMS-eknek az Adatkezelő a kezdeményezője, és 

ezek az e-mailek vagy SMS-ek lehetnek tájékoztató vagy reklám jellegűek. Ezeket a 

tevékenységeket az Adatkezelő nem tekinti spamnek. Ezen e-mailek elküldésével kapcsolatos 

egyet nem értését az Ügyfél elektronikus úton is közölheti az Adatkezelővel, mint a More by HB 

Reavis Szolgáltatójával a Helpdesk segítségével, amely az alkalmazáson belül a kérdőjel alatt 

található. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat a 

More by HB Reavis alkalmazás használatával nyújtott szolgáltatások (pl. érintés nélküli 

ajtónyitás) során, kérjük, olvassa el a GYIK-et. Kérjük, kattintson az alkalmazásban a jobb felső 

sávban található kérdőjelre. 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatainak kezelésére? 

Személyes adatait a megállapodás teljesítése, vagy az Ön intézkedésre irányuló kérelme 

alapján kezeljük a szerződés megkötése előtt az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

alapján. 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre személyes adat, úgy képtelenek leszünk megállapodást 

kötni Önnel, és More by HB Reavis szolgáltatásaink sem lesznek elérhetőek az Ön számára. 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Személyes adatait a More by HB Reavis-szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben 

kezeljük, ennek maximális terjedeleme a következő: név, vezetéknév, beosztás, cím, e-mail cím, 

telefonszám, a munkáltató adatai és a megfelelő információ a More by HB Reavis Services 

szolgáltatáson belüli, meghatározott alszolgáltatás biztosításának érdekében. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Személyes adatait az Önnel kötött megállapodás megszűnéséig, vagy az általánosan kötelező 

jogszabályok szerinti elévülési idő végéig megőrizzük. 

 

2. Cégünk, márkánk, szolgáltatásaink és rendezvényeink népszerűsítése 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

Fényképek és audio-video felvételek készítése, valamint a fényképek (ahol megjelenhetnek) és 

felvételek közzététele a közösségi média profiljainkon vagy más csatornákon keresztül. 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére? 

Személyes adatait jogos érdekből a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük. 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Fénykép és/ vagy audiovizuális kép Önről. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Kifejezetten annyi ideig tároljuk személyes adatait, amíg az adott cél érdekében szükséges. 

 

3. My Office Life 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

A More alkalmazás keretében az Érintett hozzájárul személyes adatainak - a My Office Life 

szolgáltatás nyújtásának céljaira történő - feldolgozásához. A More alkalmazás a My Office Life 

keretében információkat nyújt az Érintett személynek a csapat más tagjaival vagy 

a munkahelyen dolgozó alkalmazottakkal való együttműködéséről, az összpontosított munkával 

eltöltött időről, az irodai aktivitásról (a lista nem teljes). Emellett a My Office Life szolgáltatás 

céljai közé tartozik, hogy segítse az Érintett személyt a hatékonyabb munkavégzésben és 

a megszerzett információk segítségével lehetővé tegye, hogy az Érintett személy úgy tölthesse 

be a szervezeten belüli szerepét, hogy eközben egészséges egyensúlyban tartja a munkáját 



a magánéletével (az alkalmazás használata nem garantálja a hatékonyság vagy a teljesítmény 

növekedését, sem a munka és magánélet közötti egyensúlyt, csupán olyan információkat nyújt 

az érintett személynek, amelyek alapján eldöntheti, hogy hogyan cselekedjen). 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére? 

Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pontja alapján az Ön önkéntes 

hozzájárulásával dolgozzuk fel. A hozzájárulás megadása önkéntes, vagyis, ha nem kívánja, 

hogy a személyes adatait feldolgozzuk, nem kell a hozzájárulását megadnia. 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Ha az Érintett személy hozzájárulását adja, az Adatkezelő a következő adatokat dolgozhatja fel: 

✓ beltéri helyadatok (a helyzetrögzítés ID-je, időbélyegző, beltéri helyzetmeghatározás); 

✓ álnevesített ID; 

✓ osztály; 

✓ belépőkártya ID-je; 

✓ a Microsoft 365 szolgáltatás e-mailjeinek metaadatai; 

✓ a Microsoft 365 szolgáltatás naptárának metaadatai. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulásának hatályosságáig dolgozzuk fel vagy 

a jelenlegi munkaadónál való munkaviszonya végéig attól függően, melyik következik be előbb 

 

4. Workplace Insights 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

A More alkalmazás keretében az Érintett személy hozzájárul személyes adatainak a Workplace 

Insights szolgáltatás nyújtásának céljaira történő feldolgozásához. 

A szolgáltatás tárgya elsősorban a legmegfelelőbb munkakörnyezetre vonatkozó információk 

nyújtása az Érintett személynek, figyelmeztetés küldése az adott helyiségben tartózkodó 

emberek számáról, hozzáférés környezeti képernyőhöz és értesítésekhez (a lista nem teljes). 

A Workplace Insights szolgáltatás emellett szeretne (i) segíteni az Érintett személynek 

a munkaadó munkaterületeinek teljes értékű kihasználásában, (ii) információkat nyújtani az 

Érintett személynek az adott területről és szeretné (iii) biztosítani, hogy az Érintett személy 

a munkahelyről való véleménye figyelembe vételre kerüljön (hőmérséklet és foglalás) (az 

alkalmazás használata nem garantálja a munkaterület optimális kihasználását, csupán olyan 

információkat nyújt az Érintett személynek, amelyek alapján eldöntheti, hogy hogyan 

cselekedjen). 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatainak kezelésére? 

Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pontja alapján az Ön önkéntes 

hozzájárulásával dolgozzuk fel. A hozzájárulás megadása önkéntes, vagyis, ha nem kívánja, 

hogy a személyes adatait feldolgozzuk, nem kell a hozzájárulását adnia. 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Ha az Érintett személy hozzájárulását adja, az Adatkezelő a következő adatokat dolgozhatja fel: 

✓ beltéri helyadatok (a helyzetrögzítés ID-je, időbélyegző, beltéri helyzetmeghatározás); 

✓ álnevesített ID; 

✓ osztály; 

✓ belépőkártya ID-je; 

✓ a Microsoft 365 szolgáltatás e-mailjeinek metaadatai; 

✓ a Microsoft 365 szolgáltatás naptárának metaadatai. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulásának hatályosságáig dolgozzuk fel vagy 

a jelenlegi munkaadónál való munkaviszonya végéig attól függően, melyik következik be előbb 

 

5. Fiók regisztrálása 

Mi a személyes adatok feldolgozásának célja? 
A More by HB Reavis szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelőnek fel kell dolgoznia az 
Érintett személytől a More by HB Reavis fiók regisztrációja során gyűjtött adatokat. Enélkül az 



adatfeldolgozás nélkül az alkalmazáson belül egyetlen funkció sem biztosított. Ha az Érintett 
személy nem kívánja a személyes adatai feldolgozását, nem szükséges regisztrálnia magát, de 
ebben az esetben a Adatkezelő nem lesz képes az Érintett személy számára működésképes More 
by HB Reavis alkalmazást biztosítani. A regisztráció során megadott személyes adatok kizárólag 
a More by HB Reavis alkalmazás működésének és adminisztrációjának biztosítására szolgálnak, 
beleértve annak alapvető funkcióit és az Érintett személy fiókját. 
Milyen jogi alapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait? 
Az Ön személyes adatait a szerződés teljesítése alapján végezzük, illetve, hogy az Ön kérelme 
alapján a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja szerint végrehajtsuk a szerződéskötést 
megelőző intézkedéseket. 
A személyes adatok megadása nélkül nem tudunk szerződést kötni Önnel, és nem tudjuk Önnek 
biztosítani a More by HB Reavis szolgáltatásait. 
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? 
A More by HB Reavis alkalmazás fiókjának regisztrálásakor:   

1. Ha az Érintett személy manuálisan regisztrálja a fiókot, az Üzemeltető az Érintett személy e-
mail címére és jelszavára vonatkozó adatokat kezeli. 

2. Ha az Érintett személy a munkáltatója által engedélyezett Microsoft single sign-on módszerrel 
regisztrálja a fiókot, a következő adatok kerülnek átadásra a single sign-on funkció által (az adatok 
körét a Microsoft határozza meg anélkül, hogy az Adatkezelő befolyásolhatná ezt a kört): 
✓ e-mail cím;  

✓ kereszt- és vezetéknév; 

✓ Microsoft 365 ID (a Microsoft vállalat adja meg); 

✓ az Érintett személyhez rendelt proxy e-mail címek; 

✓ az Érintett személy részlege az Azure Active Directoryból; 

✓ az adatkezelő ID-je, kereszt-és vezetékneve az Azure Active Directory-ból; 

✓ azonosító címke a beltéri helymeghatározáshoz (nem lesznek azonban gyűjtve 

helymeghatározási adatok, az alkalmazás nagyobb funkcionalitásának biztosítása 

érdekében) 
Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 
Az Érintett személy személyes adatait az Üzemeltető csak a More by HB Reavis fiók 

fennállásának ideje alatt kezeli. Amennyiben a fiók 2 évnél hosszabb ideig nem mutat aktivitást, 

a fiók deaktiválásra kerül és az Érintett személy kapcsolódó adatai véglegesen törlésre 

kerülnek. 

 

6. Desk Booking 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

Az Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait - szükség esetén - az "asztalfoglalás" 
funkció biztosítása céljából kezeli. 
Ha az Érintett személy igénybe veszi az "asztalfoglalás" szolgáltatást, az Üzemeltető a lefoglalt 

asztal helyére, az e-mail címre, valamint az Érintett személy kereszt- és vezetéknevére 

vonatkozó adatokat dolgozza fel. 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére? 

Személyes adatait a megállapodás teljesítése, vagy az Ön intézkedésre irányuló kérelme 

alapján kezeljük a szerződés megkötése előtt az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

alapján. 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre személyes adat, úgy képtelenek leszünk megállapodást 

kötni Önnel, és More by HB Reavis szolgáltatásaink sem lesznek elérhetőek az Ön számára 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Ha az Érintett személy a "Desk Booking" szolgáltatást veszi igénybe, az Adatkezelő feldolgozza 

a lefoglalt asztal helyére, az e-mail címre, valamint az Érintett személy vezeték- és utónevére 

vonatkozó adatokat. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 



Személyes adatait az Önnel kötött megállapodás megszűnéséig, vagy az általánosan kötelező 

jogszabályok szerinti elévülési idő végéig megőrizzük. 

 

7. Értesítések kézbesítése 

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait? 

Annak érdekében, hogy az Érintett személy mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen az 
alkalmazás fejlesztéséről, választásai alapján az Üzemeltető értesítést küldhet az alkalmazás 
állapotával kapcsolatban. 
Ha az Érintett személy lehetővé teszi az értesítés küldését, az Üzemeltető az Érintett személy 

egyedi More by HB Reavis azonosítóját fogja kezelni. 

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére? 

Személyes adatait a megállapodás teljesítése, vagy az Ön intézkedésre irányuló kérelme 

alapján kezeljük a szerződés megkötése előtt az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

alapján. 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre személyes adat, úgy képtelenek leszünk megállapodást 

kötni Önnel, és More by HB Reavis szolgáltatásaink sem lesznek elérhetőek az Ön számára. 

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk? 

Ha az Érintett személy engedélyezi az értesítés elküldését, az Adatkezelő az Érintett személy 

egyedi More by HB Reavis azonosítóját fogja kezelni. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Személyes adatait az Önnel kötött megállapodás megszűnéséig, vagy az általánosan kötelező 

jogszabályok szerinti elévülési idő végéig megőrizzük. 

8. Az érintett személy jogainak érvényesítése a GDPR alapján 

A lehető legnagyobb mértékben védjük az Ön magánéletét, ezért személyes adatait a GDPR-nak 

és minden más vonatkozó jogszabálynak megfelelően kezeljük. Ha mégsem ért egyet az Ön 

személyes adatai feldolgozásának módjával, jogait a felelős személyünk által gyakorolhatja. 

A jelen 8. pont utolsó alfejezete („Hogyan gyakorolhatja a jogait?”) szerinti adatvédelmi 

tisztviselőnknek eljuttatott esetleges panaszának feldolgozása érdekében szükséges néhány 

személyes adatának feldolgozása. 

Milyen jogi alapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait? 
Az Ön személyes adatait panaszának feldolgozása során a GDPR 6. cikkely (1) bek. c) pontjának 
megfelelően, vagyis az azon törvényes kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen mértékben 
kezeljük, amellyel a More by HB Reavis alkalmazás Adatkezelője rendelkezik.  
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? 
Azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a panasz bejelentésekor megadott (kereszt- és 
vezetéknév, e-mail, telefonszám stb.). 
Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 
Személyes adatait a panasza feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges ideig őrizzük meg. 

Általános rendelkezés a megőrzési időszakra 

Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat 

feldolgoztuk, töröljük az Ön személyes adatait, vagy törvényben, vagy az archiválási tervben 

meghatározott ideig archiváljuk azokat. 

 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait? 

 

Személyes adatait megoszthatjuk a HB Reavis Groupba tartozó személyekkel is. Kötelezettségünk 

keletkezhet arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait továbbítsuk a hatóságok, különösen a 

bíróságok és a bűnüldöző szervek (rendőrség és ügyészek) részére, az alkalmazandó és jelenleg 

hatályos jogszabályok által megkövetelt mértékben. Több esetben harmadik féllel kötött 

megállapodások alapján az Ön személyes adatait az alábbi személyekkel osztjuk meg közvetítőként, 

közös adatkezelőként, vagy egyedüli adatkezelőként: 

• HB Reavis Hungary Kft. székhelye: 1133 Budapest, Árbóc u. 1-3. HUB 3 ép. 

5.em.;cégjegyzékszám: 01-09-876641, jogi forma: korlátolt felelősségű társaság, bejegyzésre 



került a More by HB Reavis biztosítása céljából: (ügyfél általi megbízások és azok 

végrehajtásának biztosítása külső beszállítókon keresztül). 

• Darvas Laundry Kft. székhelye 1171 Budapest, Strázsahegy u. 22., cégjegyzékszáma: 01- 09-

943403, jogi forma: korlátolt felelősségű társaság, bejegyzésre került a More by HB Reavis 

szolgáltatás biztosításának céljából (ügyfél általi megbízások és azok végrehajtásának 

biztosítása külső beszállítókon keresztül). 

• Aranykerék Kft. székhelye 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 22. 1. em. 4., cégjegyzékszáma: 01-

09-997899, jogi forma: korlátolt felelősségű társaság, bejegyzésre került a More by HB Reavis 

szolgáltatás biztosításának céljából (ügyfél általi megbízások és azok végrehajtásának 

biztosítása külső beszállítókon keresztül). 

Anno Gold Kft. székhelye: 1138 Budapest, Váci út 134 / a, cégjegyzékszáma: 01-09-883701, 

jogi forma: korlátolt felelősségű társaság, bejegyzésre került a More by HB Reavis szolgáltatás 

biztosításának céljából (ügyfél általi megbízások és azok végrehajtásának biztosítása külső 

beszállítókon keresztül). 

• Kresz Tibor János Egyéni Vállalkozó, székhelye: 7626 Pécs, Alsóhavi utca 21. Jogi forma: 

egyéni vállalkozó, bejegyzésre került a More by HB Reavis szolgáltatás biztosításának céljából 

(ügyfél általi megbízások és azok végrehajtásának biztosítása külső beszállítókon keresztül). 

Emellett hozzáférhetővé tehetőek a More by HB Reavis vagy az EVENTS által nyújtott/közvetített 

szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan személyek számára is, amelyek az Ön számára megrendelt 

árukat vagy szolgáltatásokat nyújtanak vagy ebben részt vesznek, mégpedig a fent meghatározott 

cél/célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben. A fent felsorolt személyeken kívül a 

közvetítők következő kategóriáit használjuk: - adatközpontok, tárhelyszolgáltatók - 

marketingeszközök - elemzési eszközök - eszközök rendezvények szervezéséhez, felmérésekhez 

vagy közvélemény-kutatáshoz - üzleti műveletek/kezelő eszközök - feladatkezelési és 

kommunikációs eszközök. 

 

Olyan elemzési és marketing eszközöket alkalmazunk (pl. Google Analytics, Exponea, Facebook 

Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), amelyek harmadik felek süti (cookie) fájljait gyűjtik. A sütik 

által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét) a fent 

felsorolt vállalatoknak kerülnek továbbításra, és az Egyesült Államokban is található szervereken 

lesznek tárolva. Ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának értékelésére, a weboldal 

tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használjuk fel. Ezek a vállalatok nem kapcsolják 

össze az Ön IP-címét más, általuk tárolt adatokkal. A böngészője megfelelő beállításainak 

kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az 

esetben előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a weboldal teljes funkcionalitását. Weboldalunk 

használatával megerősíti, hogy ezek a vállalatok a fentiekben meghatározott módon és célokra 

kezelhetik az adatokat. 

 

Kitől kapjuk a személyes adatokat? 

Személyes adatait Öntől kapjuk. 

 

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat? 

A More alkalmazás némely funkciói (My Office Life és Workplace Insights) olyan módon dolgozzák 

fel az adatokat, amelyet a GDPR alapján profilkészítésként is lehetne értelmezni (adatok elemzése 

történik, de nem az érintett személy viselkedésének előrejelzéséhez). Az ilyen adatfeldolgozás teszi 

lehetővé az olyan funkciók nyújtását, mint az „ideális munkaterület megtalálása“ és „hőmérséklet 

megválasztása“. Az ilyen adatfeldolgozás nélkül az Üzemeltető nem lenne képes az Érintett 

személynek az alkalmazás teljes funkcionalitását lehetővé tenni, vagy az Érintett személyeknek - 

a munkaterület jobb, a jólétre esetleges pozitív hatást gyakorló kihasználásáról - eszközöket és 

információkat nyújtani. Az információk az alkalmazásban kizárólag az Érintett személynek kerülnek 

kézbesítésre, és az Üzemeltető a piaci előírásoknak megfelelően megtett minden szervezési és 

műszaki intézkedést az adatok védelme érdekében. Meggyőződésünk, hogy maga az 



adatfeldolgozás nincs jelentősebb hatással az Érintett személyre, mert ezek az információk nem 

kerülnek megosztásra sem az érintett személyek munkaadójával, sem független harmadik felekkel. 

 

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba? 

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam 

határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet 

kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel 

rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik 

(például kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások). 

 

Önnek milyen jogai vannak? 

Az Ön, mint Érintett jogai az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a 

pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a GDPR III. fejezetében vannak körülírva, 

míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai 

vannak: 

• Az érintett hozzáférési joga 

• A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes 

adatok kiegészítésének joga 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés 

zárolása 

• Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan 

adatkezelés esetén 

• Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja 

• Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog 

• Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által 

• Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga 

• Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz 

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait? 

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com 

Írásban: HB Reavis Investments Hungary Kft., jogi részleg figyelmébe., 1133 Budapest, Árbóc u. 1-

3. HUB 3 ép. 5. em., 

Telefonszám: +36 1 238 0359 

 

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-

nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön 

nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében 

vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel: 

 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, 

Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com 

 

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat 

kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetősége az alábbi linken 

találhat: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

vagy itt https://www.naih.hu/  

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

