
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. 

 

DATA PROCESSING POLICY 
 
PBG FMC Venture Capital Fund Management 

Privately Operated Company Limited by shares 
(headquarters: 1024 Budapest, Lövőház u. 9; 

company registration number 01-10-046933; 

"Data Controller") handles the protection of 

personal data with utmost importance. 

 

The Data Controller shall comply with the 

provisions of Act CXII of 2011 on Informational 

Self-determination and Freedom of 

Information (“Act CXII“) and Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such 

data, and repealing Directive 95/46/EC (General 

Data Protection Regulation) ("GDPR"), thus Data 

Controller constitutes the data processing policy 

(“Policy ") as it follows. 

 

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. 

Please note that by browsing the Website 

www.pbgfmc.com (the "Website") and by 

sending an e-mail to the Data Controller you 

accept this Policy. 

1. AZ ADATKEZELŐ  

Adatkezelő megnevezése: PBG FMC Zrt. 

Címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 9. 

Telefonszáma: +36 1 488 7476 

E-mail címe: iroda@pbgfmc.hu 

Adatkezelés helye: 1024 Budapest, Lövőház u. 9. 

1. DATA CONTROLLER 

Name of Data Controller: PBG FMC Zrt. 

Address: 1024 Budapest, Lövőház u. 9. 

Phone number: +36 1 488 7476 

E-mail address: iroda@pbgfmc.hu 

Place of data management: 1024 Budapest, 

Lövőház u. 9. 

http://www.lawandtranslation.com/szolgaltatasaink/jogszabalyok/2011evicxii
http://www.lawandtranslation.com/szolgaltatasaink/jogszabalyok/2011evicxii
http://www.lawandtranslation.com/szolgaltatasaink/jogszabalyok/2011evicxii


 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1. Az Adatkezelő valamennyi nyilvános 

elérhetőségén valamennyi felhasználó felveheti a 

kapcsolatot az Adatkezelővel. 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, pl. telefonos elérhetőségének az 

Adatkezelő általi, a 2.2. pontban megjelölt célra való 

felhasználásához. 

2. GENERAL PROVISIONS 

2.1. Any user may contact the Data Controller by 

using its publicly available contact details. By 

using the "Contact" menu item, i.e. by sending an 

electronic message to the email address provided 

therein, the data subject (“You”) provides an 

explicit, unambiguous, voluntary contribution and 

expressly consents to the electronic data 

management. The Data Controller will manage 

Your data in the manner specified in GDPR for 1 

year after the end of the investment period of its 

funds. 

 

By sending an e-mail, You expressly consent to the 

management of your data (i.e. your name, e-mail 

address, other personal information revealed when 

contacting the Data Controller e.g. Your telephone 

number) in accordance with the purpose described 

in point 2.2. 

2.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő befektetés-

kezelési tevékenységéhez kapcsolódóan a leendő 

kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás. 

 

2.2. The purpose of the data management is to 

communicate with the prospective beneficiaries in 

connection with the Data Controller's investment 

management activities. 

 

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. 

 

2.3. Data Controller does not verify the personal 

data has been provided. The accuracy of the 

information provided is the sole responsibility of 

the person providing it. You are also responsible 

for ensuring that You are the only one, who is using 

the email address You provide when You enter that 

email address. 

 

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. DATA MANAGEMENT RULES 

3.1. The Data Controller shall treat the personal 

data provided by You as defined in this Policy. 

While processing personal data, the Data 

Controller shall at all times comply with the 

principles of lawfulness, fairness and transparency, 

purpose limitation, data protection, accuracy and 

limited storage, integrity and confidentiality. The 

Data Controller shall be responsible for 

compliance with these principles and shall be able 

to justify such compliance. 

3.2. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve 

Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, 

azokat nem teszik közzé, harmadik személyek 

részére nem adják át.  

3.2. The data shall primarily be accessible to the 

Data Controller and its staff, and shall not be 

published or disclosed to third parties. 

 

3.3. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag 

feladatai teljesítése során, meghatározott célból, jog 

3.3. The Data Controller shall only process 

personal data for the specific purpose of 



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. 

 

performing its duties, exercising its rights or 

fulfilling its obligations, to the minimum extent 

and for the shortest time period necessary to 

achieve the purpose, but at the latest until 

withdrawal of your consent. The Data Controller is 

obliged to keep personal data for 10 years after the 

termination of the business relationship. 

3.4. Az érintettekre vonatkozó személyes adatok 

továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve az érintettek 

hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

 

3.5. Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 

és sérülés ellen. 

3.4. Your personal data may be transferred only in 

cases prescribed by law or with Your consent. 

 

 

3.5 The Data Controller shall protect the processed 

personal data against unauthorized access, 

alteration, transfer, disclosure, deletion or 

destruction, and against accidental destruction or 

damage. 

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. ENSURING YOUR RIGHTS  

 

4.1. In the course of its data management activities, 

the Data Controller shall comply with the 

provisions of GDPR and Act CXII and ensure Your 

rights are exercisable. 

 

4.2. You may request information about the 

processing of Your personal data and may request 

the Data Controller to access, rectify, erase, or in 

certain cases restrict the processing of Your 

personal data and to object to the processing of 

personal data. You shall also have the right to file 

a complaint with the data protection and 

supervisory authorities and to seek legal remedy. 

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. 

 

4.3. In the case of consent-based data processing, 

You shall also have the right to withdraw the 

consent at any time, which shall not, however, 

affect the lawfulness of the data-processing carried 

out prior to the consent. 

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 

4.4. You may request information about the 

management of Your data, primarily by email 

(iroda@pbgfmc.hu) or by post (H-1024 Budapest, 

Lövőház u. 9). 

 

 

4.5. You may request the deletion of Your personal 

data except for the data processing required by law. 

The Data Controller shall delete the data within 3 

working days of receipt of the request and inform 

You, the applicant thereof. In this case, the data 



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. 

 

will not be recoverable. The Data Controller may 

refuse to delete personal data if the processing of 

the data is required by law. If the request for 

cancellation is denied, the Data Controller shall 

inform You of the reason. 

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.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) 

panasszal élhet, vagy 
b) bírósághoz fordulhat. 

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az 

Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak 

szerint felelős. 

 

4.6. In the event of a complaint, You should first 

contact the Data Controller (iroda@pbgfmc.hu). If 

You consider that the Data Controller has violated 

Your right to the protection of personal data in the 

course of data processing, You may, in accordance 

with the applicable law, have recourse to the 

competent authorities 

a) You may file a complaint with the Hungarian 

National Authority for Data Protection and 

Freedom of Information (address: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postal address: 1530 

Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

website: https://naih.hu/), or 

(b) apply to the courts. 

The Data Controller shall be liable for any damage 

caused by unlawful data management as provided 

in the applicable laws. 

 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1. 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. 

 

5. OTHER PROVISIONS 

5.1. Use of cookies 

The Data Controller shall use the data generated 

during the anonymous visit to the Website for 

technical operation of the Website, for statistical 

purposes, for enhancement of system security, to 

provide a better user experience and to improve the 

Website. These data are not considered personal 

data and are not linked by the Data Controller to 

personal data; this information is not publicly 

accessible and cannot personally identify the 

visitor. 

 

 

Data Controller uses cookies to collect profile data 

and status information (e.g. IP address, browser 

type, date and time of access, page or subpage 

visited, function or service used, etc.). The use of 

cookies operated by the Website requires prior 

consent from the visitor pursuant to Section 155 (4) 

of Act C of 2003 on Electronic Communications. 

Cookies may be disabled in the browser used by the 

visitor. 

Jelen adatkezelési tájékoztató frissítésének dátuma: 

2020. február 13. 

This Data Processing Policy has been updated on 

February 13, 2020. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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