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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

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 Fióktelep tevékenysége a NUNTIUS Brokerage and Investment Services S.A. (továbbiakban: 

Anyavállalat) tevékenységének Magyarország területén történő népszerűsítésére irányul 

népszerűsítse (marketing). 

 

 

I. Személyes adatok forrása és a személyes adatok köre 

 

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolattal összefüggésben kapunk. 

A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben olyan személyes adatokat is kezelünk, 

amelyeknek a jogalapja az Ön hozzájárulása.  Ilyen személyes adatok lehetnek: név, telefonszám, e-

mail cím. Fenti adatokon túl az Anyavállalat termékeivel és a szolgáltatásokkal összefüggésben 

esetlegesen további személyes adatokat gyűjthetünk, így különösen a befektetési magatartására 

vonatkozó információk. 

 

I.1. Hideg hívások 

 

Egy számítógépes algoritmus segítéségével véletlenszerű telefonszámokat generálunk, amelyeket 

kollégáink tárcsáznak. 

 

Amennyiben Ön a hívás eredményeképpen nem kíván többet ilyen jellegű hívást vagy más 

megkeresést kapni, akkor az adott telefonszámot az algoritmus kizárja a lehetséges telefonszámok és 

nyilvántartásainkból is töröljük. 

 

Amennyiben Ön a továbbra is kíván hasonló hívásokat vagy egyéb DM üzenetekben részesülni, de 

nem kívánja az Anyavállaltat szolgáltatásait igénybe venni, a nevét, telefonszámát és e-mail címét 

kizárólag e célból rögzítjük a rendszerünkben. 

 

Amennyiben Ön az Anyavállalt szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor ebből a célból is rögzítjük 

nevét, telefonszámát és e-mail címét. 

 

A fentiek jövőbeli bizonyíthatósága érdekében a hívásokat rögzítjük, amelyről a hívás legelején 

tájékozatjuk. 

 

I.2. Landoló oldal („Landing Page”) 

 

Személyes adatokat velünk az Anyavállalat is közöl, amely adatokat az Anyavállalat az általa 

üzemeltett ún. landoló oldalakon keresztül szerez meg. Ebben az esetben a landoló oldalon Ön 
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önkéntesen adja meg személyes adatait annak ismeretében, hogy a kapcsolattartási adatain 

felhasználásával közvetlen ügyfélszerzés érdekében a Fióktelep megkereshesse Önt. 

 

II. Az adatkezelés jogalapja és célja 

 

Az adatkezelés során 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 szóló 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően járunk el. 

 

II.1. Szerződéses kötelezettségek teljesítése végett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) 

 

A személyes adatok kezelése az Anyavállalattal történő szerződés megkötését megelőzően az Ön 

kérésére történő intézkedések megtétele érdekében történik. 

 

II.2. Jogi kötelezettség teljesítése végett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

 

Befektetési szolgáltatóként számos törvényi követelménynek kell megfelelnünk. Ennek keretében 

biztosítjuk, hogy a magatartásunk, tevékenységünk vagy mulasztásunk vonatkozó panaszát szóban 

(személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, 

telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse velünk. 

 

II.3. Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

Amennyiben Ön meghatározott célból hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, a jogszerű 

adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása. 

 

II.4. Jogos érdekek megóvása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

A saját jogos érdekünknek, illetve az Anyavállalat jogos érdekére tekintettel a hirdetés vagy 

piackutatás és véleményfelmérés esetén kezeljük az adatait, ameddig Ön nem tiltakozik adatainak 

felhasználása ellen. 

 

III. Kivel oszthatjuk meg személyes adatait? 

 

A Fióktelep harmadik személy részére nem továbbítja a személyes adatait, azonban az Anyavállalat 

részére, amennyiben Ön szerződéskötési szándékát jelzi, a kezelt személyes adatok közlésre 

kerülnek. Az Anyavállalat adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy az Anyavállalat adatvédelmi 

tájékoztatóját olvassa el figyelmesen. 

 

Felhívjuk továbbá figyelmét arra is, hogy befektetetési szolgáltatóként fokozott titoktartási 

kötelezettség terhel bennünket minden Önre vonatkozó adat tekintetében. Önről csak akkor adhatunk 

ki információt, ha arra bennünket jogszabály kötelez, vagy erre felhatalmaz minket, vagy amennyiben 

Ön hozzájárulását adta ehhez. 
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Adai kizárólag az Ön hozzájárulása alapján továbbítható az Európai Unión vagy az Európai 

Gazdasági Térségen (EGT) kívüli más államokba. Harmadik országbeli szolgáltató igénybevétele 

esetén a szolgáltatónak az írásos utasításokon túlmenően az EU standard szerződési feltételeinek 

elfogadásával meg kell felelnie az európai adatvédelmi szintnek. 

 

IV. Személyes adatok tárolásának időtartama 

 

Személyes adatait a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig 

kezeljük és tároljuk. Amennyiben adatai a továbbiakban már nem szükségesek jogszabályi és 

szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük. 

 

Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Ön hozzájárulása, akkor erre irányuló kérése esetén 

haladéktalanul töröljük a személyes adatait. 

 

A panaszát és az arra adott válaszunkat öt évig őrizzük meg. A telefonon történő panaszkezelés 

esetén a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, és a hangfelvételt öt évig megőrizzük 

 

V. 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. 

 

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. 

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatjuk Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez 

esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk 

meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri. 

 

Ön a jogai bíróság előtt is érvényesítheti. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak jogos érdekek megóvása céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben a 

személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
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kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelésére közvetlen üzletszerzés érdekében is 

történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon e célból történő kezelése ellen. Ebben az 

esetben a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezelhetjük. 

 

 

VI. Egyéb tájékoztatás 

 

Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végzünk. 

 

VII. Módosítások 

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatónkat évente felülvizsgáljuk. A mindenkori hatályos változat itt érhető el: 

http://nuntiusbrokers.com/fs/Privacy_Policy_HU_Branch.pdf.  

 

VIII. 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: office@nuntiusbrokers.com  

Telefonszám: (+36)1 950 68 39 


