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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024
Budapest, Lövőház u. 9.; az MNB által kiadott tevékenységi engedély száma: H-EN-III-127/2014 és
dátuma: 2014. december 22.;, továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett http://www.pbgfmc.hu
weboldal (továbbiakban: Weboldal) által nyújtott kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan a felhasználó
természetes személyek (továbbiakban: Látogató) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi
és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) alapján jár el. A Látogató a Weboldalra történő
belépéssel, és a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat
rendelkezéseit.
1.1 A szabályzat célja
A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes
személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak
feldolgozása, illetőleg kezelése során.
1.2 A Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed Adatkezelő minden szervezeti egységére, így különösen Adatkezelővel
munkaviszonyban álló minden munkavállalóra, illetve, kikötés esetén minden más, Adatkezelővel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, így különösen megbízási jogviszonyban álló személyre.
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Cookie: apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Látogató: A Weboldal látogatója, aki az Adatkezelő számára a Weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt,
a Kérdés funkció használatával üzenetet küldhet.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.1 Az Adatkezelő megnevezése
Szervezet neve: PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-046933
Adószám: 23125977-2-41
Email: iroda@pbgfmc.hu
2.2 Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
A Látogatóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően
meghatározott esetben, illetve a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.
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A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A jelen Szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra,
hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít.
3.1. A kapcsolatfelvétel során a Látogatónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatot:
 E-mail cím.
Adatkezelő a fenti kötelezően megadandó személyes adaton kívül más adatot nem kér a
Látogatótól, azaz a kapcsolatfelvétel során minden ettől eltérő személyes adat Látogató általi
megadása önkéntesen történik. Amennyiben Látogató bármilyen személyes adatát eljuttatja
Adatkezelőhöz, ezzel kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt
Adatkezelő - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
3.2. A Weboldalon tett látogatás során Adatkezelő egy vagy több cookie-t küld a Látogató
számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k
kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében működnek.
3.3. Adatkezelő bármely, a Weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a
jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
kezel.

3.4. A Látogató mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja a Látogató önkéntes hozzájárulása. Látogató a Weboldalon a Kapcsolat
menüpont alatt, a Kérdés funkció használatával a "Küldés" gombra történő kattintással tudomásul
veszi a jelen Szabályzatban és tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az általa megadott
személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
4.2. Adatkezelő a Látogató által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő befektetés-kezelési tevékenységéhez kapcsolódóan a leendő
kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás.
Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat
kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az
által a cél elérésére alkalmas.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak:
 a Látogató számítógépének dinamikus IP címe,
 a Látogató számítógépének beállításaitól függően a Látogató által használt számítógép
operációs rendszerének és böngészőjének típusa
 a Látogató Weboldallal kapcsolatos aktivitása.
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos
üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák
készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel marketingtevékenysége
színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Látogató azonosítására nem alkalmasak, és
ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
4.4. A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc.
Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A
Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a
Weboldal használatával hozzájárul.
4.5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása
- hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Látogató e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja.
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AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a személyes adatokat a Látogató hozzájárulása, illetve a vonatkozó jogszabályok kötelező
előírása alapján kezel. A Látogató hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél
megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan Adatkezelő és
Látogató közötti esetleges jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) év vége. Az Adatkezelő a
személyes adatokat elsődlegesen a Látogató hozzájárulása alapján kezeli.
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AZ ADATOK TÖRLÉSE

Az Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha






kezelése jogellenes;
Látogató / Érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
az adat hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására
külön eljárásban szükség lehet. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra
alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó
adathordozót megsemmisíti.
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A LÁTOGATÓ JOGAI
Tájékoztatáshoz való jog

7.1

Látogató / Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Látogató / Érintett a tájékoztatást elsősorban
email útján (iroda@pbgfmc.hu), vagy postán (1024 Budapest, Lövőház u. 9.) kérheti.
Látogató / Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Látogató / Érintett általa kezelt adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – adattovábbítás esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Helyesbítéshez való jog

7.2

Látogató / Érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
Törléshez és tiltakozáshoz való jog

7.3

Látogató / Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai
törlését. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, és erről a
kérelmezőt tájékoztatja. Ez esetben az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók.
Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az
adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének
megtagadása esetén az Adatkezelő a Látogatót / Érintettet annak okáról tájékoztatja.
Látogató / Érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,




ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Látogató bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. A
Látogató jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest,
Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint
felelős.
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.2. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

