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Ön most a NUNTIUS Brokerage and Investment Services S.A Magyarországi Fióktelepe
(NUNTIUS Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion Magyarországi Fióktelepe,
cégjegyzékszám: 01-17-001106, adószám: 26104623-2-41, székhely: 1139 Budapest, Váci út 85.)
honlapjának (továbbiakban: Honlap) adatvédelmi tájékoztatóját olvassa. Jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeljük a személyes adatait.
A legfontosabb adatvédelemben használt fogalmak:
„Adatvédelmi Incidens": a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan

hozzáférés,

megváltoztatás,

továbbítás,

nyilvánosságra

hozatal,

törlés

vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
„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;
„Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
„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;
„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;

I. Személyes adatok kezelés
Az adatkezelésünk célja, hogy közvetlen üzletszerzés céljából (marketing célú; DM) “hideg hívásokat”
hajtsunk végre annak érdekében, hogy anyavállalatunk szolgáltatásait reklámozzuk. Ennek érdekében
szükséges, hogy kezeljük az Ön nevét, telefonszámát és esetlegesen e-mail címét.
A fenti adatokat egyrészt az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Info. törvény 5. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján, másrészt egyes esetekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény
(Eht.) 161. §-ának felhatalmazása alapján jogszerű forrásokból szerezzük meg, és ekkor az adatkelés
jogalapját az Eht. 162. § biztosítja.
Ön bármelyik esetben dönthet úgy, hogy nem kíván a jövőben DM hívásokban részesülni, és hogy
személyes adatainak törlését kéri.
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2. Kivel oszthatjuk meg személyes adatait?
Személyes adatait harmadik személy részére nem adjuk át.

3. Hogyan védjük személyes adatait
Bevezettük a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy
megvédjük a személyes adatait akár a véletlen, akár a jogellenes megsemmisüléssel,
elveszéssel, módosulással, jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy azokhoz történő
hozzáféréssel, valamint minden más jogellenes adatkezeléssel szemben.

4. Mikor töröljük személyes adatait
Az Ön adatait – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag addig tároljuk, amíg az
az adatkezelés céljához szükséges. Abban az esetben, ha kéri, hogy a jövőben DM hívásokkal ne
keressük meg Önt, akkor a személyes adatait töröljük.

5. Az Ön jogai
A jelen tájékoztató legvégén megtalálható elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk, ha:
-

tudni szeretné, hogy kezeljük-e a személyes adatait vagy hogy azokhoz hozzáférünk-e;

-

az adatainak helyesbítése szükséges;

-

az adatait töröltetni vagy zároltatni szeretné;

-

az adatait korlátozni szeretné;

-

az adatainak kezelése ellen szeretne tiltakozni,

-

kívánja, hogy adatait harmadik szervezet részére továbbítsuk.

Megkeresése esetén további információkat is kérhetünk Öntől a személyazonosságának
megerősítéséhez.
A tiltakozás jogával akkor élhet a személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozása esetén a megtett intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben
a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül tájékoztatást nyújtunk.
Ha a döntésünkkel nem ért egyet, vagy ha az előírt határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az
illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
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Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22c, telefonszám: (1) 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
http://www.naih.hu) bármikor panasszal fordulhat.

6. Módosítások
A jelen adatvédelmi tájékoztatónkat évente felülvizsgáljuk. A mindenkori hatályos változat itt
érhető el: https://www.keystock.com/hu.

7. Lépjen velünk kapcsolatba!
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az alábbi
elérhetőségeink bármelyikén.
Ügyfélfogadás: 1139 Budapest, Váci út 85.
E-mail: i.vigant@nuntiusbrokers.com
Telefonszám: (+36)1 950 68 39

