
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 

Budapest, Lövőház u. 9.; cégjegyzékszám: 01-10-046933; „Adatkezelő” számára kiemelten fontos a 

személyes adatok legmagasabb szintű védelme. 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi adatkezelési tájékoztatót 

(„Tájékoztató”) alkotja. 

! Felhívjuk figyelmét, hogy a www.pbgfmc.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”) 

böngészése, illetve az Adatkezelő részére történő elektronikus levél küldése egyúttal a Tájékoztató 

elfogadását is jelenti. 

1 AZ ADATKEZELŐ  

Adatkezelő megnevezése: PBG FMC Zrt. 

Adatkezelő címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 9. 

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 488 7476 

Adatkezelő elérhetősége: iroda@pbgfmc.hu 

Az adatkezelés helye: 1024 Budapest, Lövőház u. 9. 

2  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1. Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén valamennyi felhasználó felveheti a kapcsolatot 

az Adatkezelővel. 

A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az 

adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő 

kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait az Adatkezelő számára. 

A „Kapcsolat” menüpontot igénybe vevő felhasználók az elektronikus üzenetnek az ott feltüntetett e-

mail címre történő elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon, a Társaság által kezelt 

alapok befektetési időszakának lezárultát követő 1 évig elektronikusan kezelje. 

Az e-mail elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul nevének, e-mail címének, a 

kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatainak, telefonos elérhetőségének, valamint az általa 

ismertetett projekt leírásának az Adatkezelő általi, a 2.2. pontban megjelölt célra való felhasználásához. 

2.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő befektetés-kezelési tevékenységéhez kapcsolódóan a leendő 

kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás. 

2.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. 

3 AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

3.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli az érintettek által az 

Adatkezelő részére megadott személyes adatait. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során 

mindenkor köteles betartani a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség 

elvét, az adattakarékosság elvét, a pontosság elvét és a korlátozott tárolhatóság elvét, valamint az 

integritás és a bizalmas jelleg elvét. Az Adatkezelő felelős ezeknek az elveknek a betartásáért és 

képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 



3.2. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, 

azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.  

3.3. Amennyiben az érintett 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. 

3.4. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag feladatai teljesítése során, meghatározott célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és 

legrövidebb ideig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezel. Az Adatkezelő a 

személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 10 évig köteles megőrizni. 

3.5. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés 

célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

3.6. Az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve az érintettek hozzájárulása alapján kerülhet sor. 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. 

3.7. Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. 

3.8. Az Adatkezelő munkatársai a munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek 

ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen megfelelően védett legyen. 

4  AZ ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

4.1. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel 

összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesülését. 

4.2. Az érintett tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, valamint kérelmezheti 

az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, 

egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok 

kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz 

történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. 

4.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

4.4. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, elsősorban email útján (iroda@pbgfmc.hu), vagy 

postán (1024 Budapest, Lövőház u. 9.). 

4.5. Az 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. A törlési kérelem 

teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja. 

4.6. Az érintett panasz esetén elsőként az Adatkezelőhöz fordulhat (iroda@pbgfmc.hu Amennyiben az 

érintett (felhasználó) úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértette a személyes adatok 

védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 

szerveknél, azaz 

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy 

b) bírósághoz fordulhat. 

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint 

felelős. 

mailto:iroda@pbgfmc.hu


5  ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

5.1. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha 

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni 

köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban 

bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

5.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet 

az adatvédelmi incidensről. 

5.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat 

az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan 

közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja 

az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

6.1. Cookie-k (sütik) használata 

Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal 

technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és 

minőségi felhasználói élmény biztosítása és a Weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezek az adatok 

nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; 

ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót 

személy szerint azonosítani. 

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés 

dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett 

cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) szakasza értelmében az érintett előzetes, tájékozott 

hozzájárulását igényli. 

A sütik a látogató által használt böngészőben tilthatók le. 

6.2. 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. 

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató frissítésének dátuma: 2020. február 13. 


