ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ BÉRLETI (VAGY VÉTELI) SZERZŐDÉS ALAPJÁN
VÉGZETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A Business Lease Hungary Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért torony, 3.
emelet; képviseli: Buchta Norbert, ügyvezető) ("Társaság"/”Adatkezelő”) az Ön adatainak
kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint, a jelen tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
tényekről - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) („GDPR”), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az infromációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) szerint -, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról illetve az
adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kiterjednek
továbbá az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
egyaránt.
A Társaság és az Ön foglalkoztatója között gépkocsi bérleti szerződés jött létre.
A Társaságnál automatizált döntéshozatalra, illetőleg profilalkotásra nem kerül sor.
1. Értelmező rendelkezések
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e.
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
„Adattovábbítás”: az adat meghatározott haramdik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
2. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetősége
Adatkezelő megnevezése: Business Lease Hungary Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma:01-09-966983
Adatkezelő székhelye:1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért torony, 3. emelet
Adatkezelő e-elérhetősége: info@businesslease.hu
Adatkezelő képviselője: Buchta Norbert, ügyvezető
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Koert Broos dpo@autobinck.com
Magyar nyelvű kapcsolatfelvétel: risk@businesslease.hu
3. Adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre:
3.1

Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából
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A Társaság az ő saját, valamint az Ön foglalkoztatója szerződés teljesítéséhez fűződő jogos
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján, a szerződés teljesítése érdekében az
Ön alábbi személyes adatait kezeli:
név, telefonszám, email cím, beosztás és munkáltató.
A Társaság jogos érdeke abban nyilvánul meg, hogy tudja tartani a kapcsolatot az ügyfelével
annak kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóján keresztül (amely kapcsolattartás nélkül a
szerződéssel kapcsolatos ügyintézés nem lehetséges).
Az Ön fenti adatait az Önt foglalkoztató szerződéses partnerünktől kaptuk meg és a gépkocsi
bérleti szerződéshez kötődő ügyintézés során továbbíthatjuk azokat a szerződéses
ügyintézésben részt vevők (pl. biztosító társaságok, szervizek részére). Kizárólag azon
adatok továbbítására kerülhet sor, amelyek továbbítását az elérni kívánt cél indokolja és
szükségessé teszi. Az Ön fenti adataihoz a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatást
nyújtó cég (a Business Lease Group B.V., NL 3708JE Zeist, Sperrenheuvel 10. em.) férhet
hozzá.
Az Ön fenti adatait az Önt foglalkoztató szerződéses partnerünktől kaptuk meg.
Az Ön fenti adatait addig kezeljük, amíg Ön a kapcsolattartó.
3.2
A szerződéses partnerünknél a bérbeadott autókat ténylegesen használó sofőrök
személyes adatainak kezelése
A Társaság az Önnel (mint sofőrrel) való kapcsolattartás, a szerződéshez kötődő ügyek
hatékony intézése céljából, amely ügyek intézésére való képesség biztosítása a Társaság
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön alábbi személyes adatait kezeli:
név; telefonszám; email cím; a jármű rendszáma; ha az ügyintézéshez szükséges, az időpont,
amikor Ön a járművet vezette és az Ön lakcíme; az Ön munkáltatójának neve; a jogosítványa
száma és lejárati ideje; baleseti bejelentő lapon, felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok; a
gépjármű használatra vonatkozó meghatalmazáshoz (akár munkavállalók, akár azok
családtagjai részére): a meghatalmazott neve, születési helye és ideje; anyja neve és a
gépjármű adatai (rendszám, típus, alvázszám).
Az Ön fenti adatait az Önt foglalkoztató szerződéses partnerünktől kaptuk meg és a gépkocsi
bérleti szerződéshez kötődő ügyintézés során továbbíthatjuk azokat a szerződéses
ügyintézésben részt vevők (pl. biztosító társaság, szerviz, kereskedők, bérautó cégek,
sofőrszolgálat) részére. Az Ön foglalkoztatója külön kérésére szükség szerint mások részére
is továbbíthatók az adatok (pl. állapotfelmérő cég, mobil parkoló cég). Kizárólag azon adatok

3

továbbítására kerülhet sor, amelyek továbbítását az elérni kívánt cél indokolja és szükségessé
teszi. Az Ön fenti adataihoz a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatást nyújtó cég (a
Business Lease Group B.V., NL 3708JE Zeist, Sperrenheuvel 10. em.) férhet hozzá.
Az Ön fenti adatait addig kezeljük, amíg az ügyintézéshez szükséges.
3.3

GPS alapú szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

Ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések esetében az adatkezeléssel érintett
személyek köre egyfelől a szolgáltatásokat igénybe vevő jogi személy („Ügyfél”)
kapcsolattartói, munkavállalói, másfelől a szolgáltatások nyújtásához igénybe vett
alvállalkozók kapcsolattartói, képviselői, munkavállalói (továbbiakban együttesen: „érintett”
vagy „Ön”).
Az adatkezelés az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése-, illetve a Társaság
jogos érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és f) pontjai alapján.
Az Ügyfél a munkavállalójára, illetőleg gépjárművezetőjére vonatkozó adatokat abban az
esetben jogosult részünkre megadni, amennyiben az erre vonatkozó adatkezeléshez
megfelelő jogalappal rendelkezik.
Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön más személyek személyes adatait
megosztja velünk, az számunkra azt jelenti, hogy Önnek jogában áll ezt megtenni és
felhatalmaz bennünket arra, hogy a megosztott adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóval
összhangban kezeljük, továbbítsuk.
Az „önkéntes” jelleggel megadott adatok vonatkozásában Ön a jelen tájékoztatás
ismeretében önkéntesen, konkrétan és kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja, hogy
ezen személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, célra és
ideig kezeljük.
A. Nyomkövető szolgáltatási tevékenységből eredő adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont],
Az adatkezelés célja: gépjármű helymeghatározása, jogszabályi kötelezettség teljesítése
(útnyilvántartás vezetése), illetőleg vagyonvédelem céljából; nyomkövetés biztosítása
Ügyfél részére Ügyfél igénye alapján
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, frg. rendszám
Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyv szerinti 5 éves elévülési időig [6:22. §
(1) bek.]
Az Adatkezelés helye és módja: ERP rendszer/Adatkezelő székhelyén
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Adatovábbítás: nincs
B. Motor letiltás szolgáltatási tevékenységből eredő adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem és kárenyhítés; lízingtárgy használatbavételének
távolról irányított tiltása
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, frg. rendszám
Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyv szerinti 5 éves elévülési időig [6:22. §
(1) bek.]
Az Adatkezelés helye és módja: ERP rendszer/Adatkezelő székhelyén
Adatovábbítás: nincs
C. Lopásvédelem szolgáltatási tevékenységből eredő adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem és kárenyhítés; lopás megakadályozása
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, frg. rendszám
Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyv szerinti 5 éves elévülési időig [6:22. §
(1) bek.]
Az Adatkezelés helye és módja: ERP rendszer/Adatkezelő székhelyén
Adatovábbítás: nincs
D. Telemetrikus adatrögzítő készülék üzemeltetéséből eredő, a Társaság érdekében
történő adatkezelés
A Társaság a bérbeadott gépkocsikban ún. telemetrikus adatrögzítő készüléket üzemeltet,
amely a gépkocsi kilométeróra állását és szerviz / karbantartási jelzéseit (hibakód, szerviz
esedékesség) továbbítja a Társaság részére. Ezen adatok megismerése a Társaság jogos
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hiszen lényeges, hogy az esedékes szerviz
időben megtörténjen, nemcsak a gépkocsi megfelelő műszaki állapotának fenntartása miatt,
hanem azért is, hogy a Társaság számolni tudjon az esedékes szervizekkel és azok
figyelembevételével tudja bérbeadni a bérautókat.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]
Az adatkezelés célja: bérbeadott gépjárművek műszaki állapotának fenntartása,
karbantartása,
megfelelő
műszaki
állapotának
megőrzése
(állagmegóvás);
járműnyomkövetésből származó futásteljesítmény és időbeli használati adatokra épülő
havidíj meghatározás.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, frg. rendszám

5

Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyv szerinti 5 éves elévülési időig [6:22. §
(1) bek.]
Az Adatkezelés helye és módja: ERP rendszer/Adatkezelő székhelyén
Adatovábbítás: nincs
A gépjármű használója a Társaság által beazonosítható.
A Társaság a telemetrikus adatrögzítő segítségével a gépjárművek GPS koordinátáihoz is
hozzáférhet egy biztonsági jelszó felhasználásával, azonban ezt kizárólag abban az esetben
teszi meg, ha ellopják a gépjárművet vagy azt a szerződés által előírt időben nem adják vissza
(pl. ha felmondás esetén a felmondásban szereplő határidőn belül nem szolgáltatják vissza a
gépkocsit) vagy a Társaság nem tudja, hogy hol található a gépjármű. Ebben az esetben a
GPS koordinátákhoz való hozzáférés szintén a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja). A biztonsági jelszót kizárólag a Társaság ismeri.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, vagyonmegóvás
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, frg. rendszám
Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyv szerinti 5 éves elévülési időig [6:22. §
(1) bek.]
Az Adatkezelés helye és módja: ERP rendszer/Adatkezelő székhelyén
Adatovábbítás: nincs
A GPS koordiánátákat hatósági kérésre kiadhatjuk az eljáró hatóság részére.
3.4

A gépkocsi megvásárlása esetén a vevő adatainak kezelése

Amennyiben Ön megvásárol egy gépjárművet, akkor az adásvételi szerződés megkötése és
teljesítése, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
és c) pontja) a Társaság az alábbi személyes adatait kezeli:
név, születési idő és hely; anyja neve; személyi igazolvány száma; lakcíme; állampolgársága
és adóazonosító jele.
3.5

A szerződő fél képviseletére feljogosított személy személyes adatainak a szerződés
megkötése céljából történő kezelése

Amennyiben a Társasággal bármely szerződést a szerződő fél képviseletében Ön köti meg,
akkor a Társaság a jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján az Ön
következő személyes adatait kezeli:
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név; pozíció; aláírás; valamint aláírási címpéldány / aláírás-minta
A Társaság jogos érdeke ebben az esetben az, hogy ellenőrizni tudja azt, hogy valóban az a
személy írja alá a bérleti szerződést, aki a szerződő fél képviseletében aláírásra jogosult. A
Társaság a kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet elvégezte.
4. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések leírása
A személyes adatait a Társaság székhelyén (1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért torony,
3. emelet A.), illetve a Társaság által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk
ellenőrzött és zárt helyen található szervereken Sparrenheuvel-ben (Sparrenheuvel, 10 3708
JE, Zeist, Hollandia).
A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok
biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett
technikai és szervezési intézkedések:
A Társaság a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT
rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított
védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz
való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja,
akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához, a Társaság üzleti titkai és az
általa kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő titoktartási megállapodásokat
kötött.
5. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, harmadik országba (EGT-n kívülre)
történő adattovábbítás :
A fent meghatározott személyes adatokhoz a Társaság ügyvezetője és azon munkavállalók
férnek hozzá, akik a Társaság részéről a szerződés teljesítésével összefüggésben eljárnak. A
személyes adatai Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbítására nem kerül
sor.
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6. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):
A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól
tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban
bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles
arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a
személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére
a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
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- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben.
e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az
adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 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 jelen tájékoztató szerinti, a fenti 1.1,
1.2, 1.3 és 1.5 pontokban meghatározott adatkezelésekre – előzetes érdekmérlegelésen
alapuló – jogos érdek érvényesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása
nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelések megszüntetését.
f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság
késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti
kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel
kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
Önt.
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i)
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a
Társaságot terheli.
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel
a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a
felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó
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személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a
Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
7. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi
módokon és személytől:
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás e-mailben a
risk@businesslease.hu-n, telefonon a +3618869250 telefonszámon vagy levélben a 1124
Budapest, Csörsz utca 41. Gellért torony, 3. emelet címen kérhető. Kérésére szóbeli
tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást
kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent
meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén a fenti elérhetőségek egyikén kell felvennie a
kapcsolatot.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás az Adatkezelő
honlapján történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen
értesítésével valósul meg.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár
el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételeit, illetve igényeit először az Adatkezelővel - a
fentebb felsorolt elérhetőségeink valamelyikén – közölje, annak érdekében, hogy az
észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
Hatályos 2018. május 25-től,
Frissítve: 2022. január 1-én

Buchta Norbert
Ügyvezető
Business Lease Hungary Kft.
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