
   
 
 

ZBAU Ingatlan Kft. 
9798 Ják, Széchenyi lkp. 33. 

Adószám: 23790300-2-18 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 

Jelen adatkezelési nyilatkozatot alulírott  .  .................................................................................................... (név), 

 .......................................................................................................  (cím) hozzájárulok, hogy a ZBAU Ingatlan Kft. 

(továbbiakban: adatkezelő), hogy az adataimat az alábbiak szerint kezeli. 

A személyes adatok kezelését az adatkezelő alábbi alapelvek betartása mellett végzi, a GDPR irányelveinek 
betartásával: 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. 

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Az adatkezelő megnevezése: ZBAU Ingatlan Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Az adatkezelő címe: 9798 Ják, Széchenyi Lakópark 33. 
Az adatkezelő adószáma: 23790300-2-18 
Az adatkezelő elérhetőségei: 
email: zbau.gipszkarton@gmail.com  
tel: (+36) 30 / 417 – 0060 
honlap: www.zbauingatlan.hu 
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 
Adatkezeléssel érintettek köre: 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az ügyfelek a szerződésmegkötés során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes 
adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 
A szerződések megkötéséhez szükséges személyes adatok, okmányok, elérhetőségek adatainak tartalma. 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 
A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a számviteli törvényben meghatározott 
időtartamig kezeli az Adatkezelő. 

ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE: 
Nem történik adattovábbítás. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI: 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelési céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, illetve adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt 
vagy a hatóság elrendelte. 
 
Az adatkezelési nyilatkozatot tudomásul vettem. 

  _______________________  

  Ügyfél aláírása 


