Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2020.05.01. napjától

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
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
– a GDPR) 13. cikke alapján került kibocsájtásra. Valamennyi itt külön nem definiált fogalomra a GDPR
rendelkezései alkalmazandóak.
Jelen tájékoztatóban a Megbízó jelenti az – alább meghatározott – Adatkezelővel szerződéses jogviszonyt
létrehozó ügyfelet, valamint a Panaszkezelés esetén a Panaszt benyújtó személyt is.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1.

Az adatkezelő megnevezése: Solaris Consulting Kft. (székhely és postacím: 1026 Budapest, Endrődi S. u.
30/A; cégjegyzékszám: 01 09 984940; adószám: 23927762-2-41; honlap: solaris.co.hu; telefonszám: +36
70 7733 003; e-mail cím: info@solaris.co.hu) (az Adatkezelő).

2.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője és elérhetőségei: Pelech Dávid (+36 70 7733 003)

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
3.
Jelen tájékoztató alapján személyes adatnak minősül valamennyi 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 (a Személyes Adat).
4.
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátása során az alábbi Személyes Adatokat ismeri meg és kezeli (az
Adatkezelés):
a)
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a Pmt.) szerinti ügyfél-azonosítás érdekében a Megbízó képviselőinek családi és utóneve(i), valamint
elérhetőségei (telefonszám és vagy e-mail cím);
b)
a Megbízóval való szerződéses jogviszony teljesítése érdekében a Megbízó által a kapcsolattartásra
kijelölt személy nevét és elérhetőségeit;
5.
Az Adatkezelés célja a Megbízóval való kapcsolattartás a megkötött megbízási szerződés teljesítése
során.
6.
Az Adatkezelés jogalapja a Pmt. kötelezően alkalmazandó ügyfél-azonosítása, amely keretében az
Adatkezelő köteles a fent meghatározott Személyes Adatokat megismerni és azokat kezelni. Továbbá az
Adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolattartás, valamint a benyújtott panasz elbírálása érdekében
kezelt adatok vonatkozásában a Személyes Adatot közlő személy hozzájárulása az Adatkezeléshez.
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SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA
7.
A Személyes Adatokat az Adatkezelő a Megbízóval létrehozott üzleti kapcsolat megszűnésétől
számított 1 évig megőrzi és kezeli. Az így megismert és kezelt adatokat az Adatkezelő kizárólag a pénzmosás
és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából
kezelheti és ismerheti meg.
8.
A Megbízóval való szerződéses jogviszony teljesítése érdekében megismert Személyes Adatokat az
Adatkezelő a Megbízóval való üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 1 évig kezeli.
MEGISMERÉS, HELYESBÍTÉS, TÖRLÉS ÉS AZ ADATHORDOZÁS JOGA
10.
Az érintett az Adatkezelőtől bármikor kérelmezheti, hogy megismerje az Adatkezelő által róla kezelt
Személyes Adatokat, ezen Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
kezdeményezheti, illetve az érintett tiltakozhat az Adatkezelőnél az őt érintő Személyes Adatok kezelése
ellen.
11.
Az érintett a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján az Adatkezelő által kezelt Személyes
Adat törlését nem kérheti a Pmt., valamint a panaszkezelés vonatkozásában kezelt Személyes Adatok
vonatkozásában a fent előírt határidő lejárata előtt. Ezen adatok kezelésére az Adatkezelő jogszabály
kötelező rendelkezése alapján köteles.
12.
Az érintett a hozzájárulása alapján kezelt Személyes Adatok törlését bármikor, indokolás nélkül
kérheti. Az Adatkezelő tájékoztatja a Megbízót, hogy az ilyen Személyes Adatok törlése esetén a közöttük
fennálló jogviszony teljesítésével fennakadások merülhetnek fel tekintve, hogy a kapcsolattartásra kijelölt
személy kiléte az Adatkezelő számára már nem ismert. Ezen fennakadásokért az Adatkezelő nem felelős.
13.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR
6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon
történik.
2.

HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADAT-ÁTADÁS
14. Az Adatkezelő az érintett által hozzájárulása alapján átadott adatokat a Megbízóval való jogviszony
teljesítése érdekében a teljesítés érdekében bevont, a pénzügyi termékek előkészítése és a Megbízó részére
történő rendelkezésre bocsájtása érdekében Magyarországon működő Pénzügyi Intézmények részére
átadhatja.
15. Az Adatkezelő átadhatja továbbá az adatokat a SNAPA-ADVISORY Kft. (székhely és postacím: 2040
Budaörs, Puskás Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 01-09-291324; adószám: 25827060-2-13), MNB engedéllyel
rendelkező (tevékenységi engedély száma: H-EN-I-436/2019) együttműködő partnere részére, amely az
átadott adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően köteles kezelni.
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FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ, A PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
16. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
17. Magyarországon a GDPR szerinti felügyeleti hatóság feladatait a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság látja el (a Felügyelet). A Felügyelet elérhetőségei: www.naih.hu; 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36 1 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu.
18. A Felügyelet az érintett panasza alapján vagy hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indít az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az Info tv.) 60. §a alapján.
19. Az érintett a fentiek sérelme nélkül jogosult a Felügyelet rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben, valamint ha a Felügyelet nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja
az érintettet a GDPR 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről a Felügyelet székhelye szerinti bíróság bírósági eljárás megindítására.
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