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ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 
REÁLSZISZTÉMA AUTÓKERESKEDELMI KFT.  

(a tov{bbiakban: T{rsas{g) 

 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad {raml{s{ról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hat{lyon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE  (a tov{bbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő 

megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes t{jékoztat{st tömör, {tl{tható, érthető és 

könnyen hozz{férhető form{ban, vil{gosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, 

tov{bb{, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorl{s{t. 

Az érintett előzetes t{jékoztat{si kötelezettségét az inform{ciós önrendelkezési jogról 

és az inform{ciószabads{gról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

 

T{rsas{gunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

ön{llóan vagy m{sokkal együtt meghat{rozza, adatfeldolgozóként pedig az 

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adat{llom{nyokon automatiz{lt vagy 

nem automatiz{lt módon végzett b{rmely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagol{s, t{rol{s, {talakít{s vagy megv{ltoztat{s, 

lekérdezés, betekintés, felhaszn{l{s, közlés, tov{bbít{s, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozz{férhetővé tétel útj{n, összehangol{s vagy összekapcsol{s, korl{toz{s, 

törlés, illetve megsemmisítés. 

Az adatfeldolgoz{s technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és 

döntési joggal nem rendelkezik.  

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó b{rmely inform{ció. Azonosítható az a természetes személy, 

aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, péld{ul név, 

sz{m, helymeghat{rozó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdas{gi, kultur{lis vagy szoci{lis azonoss{g{ra 

vonatkozó egy vagy több tényező alapj{n azonosítható. 
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Fogalommeghat{roz{sok 

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó b{rmely inform{ció; azonosítható az a természetes személy, 

aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, péld{ul név, 

sz{m, helymeghat{rozó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdas{gi, kultur{lis vagy szoci{lis azonoss{g{ra 

vonatkozó egy vagy több tényező alapj{n azonosítható; 

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adat{llom{nyokon automatiz{lt vagy 

nem automatiz{lt módon végzett b{rmely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagol{s, t{rol{s, {talakít{s vagy megv{ltoztat{s, 

lekérdezés, betekintés, felhaszn{l{s, közlés tov{bbít{s, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozz{férhetővé tétel útj{n, összehangol{s vagy összekapcsol{s, korl{toz{s, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korl{toz{sa”: a t{rolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korl{toz{sa célj{ból; 

4.   „profilalkot{s”: személyes adatok automatiz{lt kezelésének b{rmely olyan 

form{ja, amelynek sor{n a személyes adatokat valamely természetes személyhez 

fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 

teljesítményhez, gazdas{gi helyzethez, egészségi {llapothoz, személyes 

preferenci{khoz, érdeklődéshez, megbízhatós{ghoz, viselkedéshez, tartózkod{si 

helyhez vagy mozg{shoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 

haszn{lj{k; 

5.   „{lnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében tov{bbi inform{ciók felhaszn{l{sa nélkül többé m{r nem {llapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 

hogy az ilyen tov{bbi inform{ciót külön t{rolj{k, és technikai és szervezési 

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6.   „nyilv{ntart{si rendszer”: a személyes adatok b{rmely módon – centraliz{lt, 

decentraliz{lt vagy funkcion{lis vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

{llom{nya, amely meghat{rozott ismérvek alapj{n hozz{férhető; 

7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy b{rmely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

ön{llóan vagy m{sokkal együtt meghat{rozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 

az uniós vagy a tag{llami jog hat{rozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tag{llami jog is 

meghat{rozhatja; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy b{rmely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel; 
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9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

b{rmely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsg{lat 

keretében az uniós vagy a tag{llami joggal összhangban férhetnek hozz{ személyes 

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 

{ltali kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szab{lyoknak; 

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy b{rmely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 

adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó közvetlen ir{nyít{sa alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmaz{st kaptak; 

11.   „az érintett hozz{j{rul{sa”: az érintett akarat{nak önkéntes, konkrét és 

megfelelő t{jékoztat{son alapuló és egyértelmű kinyilv{nít{sa, amellyel az érintett 

nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útj{n jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztons{g olyan sérülése, amely a tov{bbított, t{rolt 

vagy m{s módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megv{ltoztat{s{t, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozz{férést eredményezi. 

 

 

I. FEJEZET 

 T{rsas{gunk a GDPR 13. cikke alapj{n az al{bbi t{jékoztat{st adja 

az érintett személyek részére: 

 

Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Re{lszisztéma Autókereskedelmi Kft. 

Székhely: 2314 Hal{sztelek, R{kóczi utca 144. 

Cégjegyzéksz{m: 13 09 079915 

Adósz{m: 12383498-2-13 

Képviselő: Papp Zsolt  

Telefonsz{m: +361-248-3080 

E-mail cím: adatkezeles@realszisztema.hu 

Honlap:  www.realszisztema.hu, www. toyotabuda.hu; 

 www.lexusbuda.hu  

 

Adatfeldolgoz{s: 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy b{rmely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. 

cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes 

beleegyezése, de szükséges a t{jékoztat{sa. 

http://www.realszisztema.hu/
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 T{rhely adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév: DoclerNet Hosting Kft. 

Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. 

Telefonsz{m: +361-432-3133 

E-mail cím: info@doclernet.hu 

Honlap:  www.doclernet.hu 

 

 Weboldal, Web{ruh{z adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév:  Re{lszisztéma Szolg{ltató Zrt. 

Székhely:  1112 Budapest, Budaörsi út 185-195. 

Képviselő:  V{rallyay György 

Telefonsz{m: +36-30-436 6600 

 

 Könyvelő munkav{llalónk kezeli a T{rsas{gunkkal szerződés vagy kifizetői 

kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait, a T{rsas{gunkat 

terhelő adó és sz{mviteli kötelezettségek teljesítése célj{ból. 

 

 Postai szolg{ltat{sok, kézbesítés, csomagküldést nem folytat a T{rsas{g. 

 

 Vagyonvédelmi szolg{ltató: 

Cégnév:  KDSZ Vagyonvédelmi és Mag{nnyomozói Iroda Bt. 

Székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 5. IV/27 

Képviselő: Liszt Ferenc 

Telefonsz{m: +3620-497-4474 

 

 Külső adatfeldolgozó szolg{ltató: 

Cégnév: Toyota Central Europe Kft. 

Székhely: 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. 

Képviselő: L{szló Rich{rd 

Telefon: +3623-885-101 

 

 OTP Bank k{rtyaelfogadói adatfeldolgozó:  

Cégnév: OTP Bank Nyrt. 

Székhely: 1051 Budapest, N{dor u. 16. 

Telefon:  +361-366-6100  

E-mail:  kartyaelfogadas@otpbank.hu 

 

A bankk{rty{val történő fizetés esetén a szerződés teljesítése érdekében az adatokat 

{tadjuk a k{rtyaelfogadónak. A k{rtyaelfogadó partnerünk, mint adatkezelő 

adatkezelésére a saj{t adatkezelési t{jékoztatója és szab{lyai vonatkoznak, azért a 

T{rsas{g nem felel. 

Adattov{bbít{s: Bankk{rty{s fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, 

d{tuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, N{dor u . 16.) felé 
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Az adatfeldolgozó kiz{rólag olyan utasít{sokat hajthat végre, amelyek ír{sban 

rögzítettek. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező ír{sbeli szerződést kötni, 

melynek tartalmaznia kell az adatkezelő {ltal az adatfeldolgozónak {tadott adatokat 

és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. 

 

Titoktart{s kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkav{llalókat. Az 

adatbiztons{g garant{l{sa érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és 

technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy 

teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapj{n minden 

személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő 

m{solatokat, egy kivétellel, ha a tag{llami vagy az uniós jog az adatok t{rol{s{t írja 

elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő {ltal vagy az {ltala 

megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsg{latokat.  

Amennyiben az adatfeldolgozó tov{bbi adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy 

őr{ ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés 

{ltal létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között. 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

- T{rsas{gunk a GDPR 37. cikke alapj{n nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kinevezésére. 

 

Adatvédelmi kérelmek: 

Amennyiben b{rmilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, 

kérelmét postai úton a 1112 Budapest, Budaörsi út 185-195. címre vagy 

elektronikusan adatkezeles@realszisztema.hu címre küldheti. V{laszainkat 

késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön {ltal meghat{rozott 

címre. 

 

Adattov{bbít{si feladat: 

Szerződéses kötelezettség alapj{n, biztosít{s közvetítés esetén és finanszíroz{si 

aj{nlat esetén történik a Finanszírozók és Biztosítók részére adattov{bbít{s, az Ügyfél 

{ltal kiv{lasztott partner finanszírozó t{rsas{g felé. 

Külföldi adattov{bbít{s:  

- nem történik külföldre adattov{bbít{s 
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II. FEJEZET 

T{rsas{gunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

 

Adatkezelési célok:  

T{rsas{gunk az al{bbi célokból végez adatkezelést a jogszab{lyokkal összhangban: 

a) 4511. Személygépj{rmű-, könnyűgépj{rmű-kereskedelem, új és haszn{lt autók 

kereskedelme tevékenység nyújt{s{hoz kapcsolódóan a szolg{ltat{st 

igénybevevőinek adatait a név, telefonsz{m, e-mail cím, mint jogi 

kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntart{sa célj{ból kezeljük; 

b) lehetséges ügyfelek sz{m{ra marketingtevékenység; 

c) tesztvezetések regisztr{lt ügyfelek sz{m{ra; 

d) finanszíroz{s és biztosít{s közvetítői tevékenység; 

e) autó javít{s, karbantart{s, alkatrész értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés; 

f) munkav{llalók és p{ly{zók adatainak kezelése (külön szab{lyzatban 

meghat{rozott feltételekkel); 

g) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés 

teljesítése célj{ból; 

h) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 

i) vagyonvédelem, személyi biztons{g; 

j) törvényben meghat{rozott kötelezettség teljesítése célj{ból 

 

Adatkezelés jogalapja: 

 GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozz{j{rul{sa 

 GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges 

 GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

 GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés 

szükséges 

 GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) és (f) pont: szerződés teljesítéséhez fűződő érdek/ 

3. fél jogos érdeke 

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja: 

a) A sz{mviteli jogszab{lyoknak megfelelő sz{mla ki{llít{sa: jogalap: GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) pont, 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapj{n 

különösen: adósz{m, név, cím, adóz{si st{tusz, a sz{mvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 167.§-a alapj{n:  név, cím, a gazdas{gi műveletet elrendelő személy 

vagy szervezet megjelölése, az utalv{nyozó és a rendelkezés végrehajt{s{t 

igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr al{ír{sa; a 

készletmozg{sok bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az {tvevő, az 

ellennyugt{kon a befizető al{ír{sa, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény alapj{n: v{llalkozói igazolv{ny sz{ma, őstermelői igazolv{ny 

sz{ma, adóazonosító jel. 
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b) kapcsolattart{s: jogalap (a partnerek munkav{llalóinak adatai esetében az 

adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos 

érdeke: üzletmenet folytonoss{g. 

c) munkav{llalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 

d) E-mail fiók haszn{lata, sz{mítógép, laptop, tablet haszn{lata, céges 

mobiltelefon haszn{lat{val kapcsolatos adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pont 

f) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.  

Marketing tevékenység célj{ból facebook oldal is üzemel: 

https://hu-hu.facebook.com/ToyotaBuda/, 

https://hu-hu.facebook.com/LexusBuda/, azonban ön{lló adatb{zis 

létrehoz{sa, profilalkot{s nem történik. A T{rsas{g Facebook oldal{n a 

l{togatók {ltal közzétett személyes adatokat a T{rsas{g nem kezeli. 

g) Aj{ndéksorsol{s szervezésével kapcsolatos adatkezelés (1991. évi XXXIV. 

törvény 23.§) szervez 

h) Direkt marketing célú adatkezelés  

i) on-line regisztr{ció a T{rsas{g honlapj{n történik, jogalap: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont 

j) biztons{gi kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az 

adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkav{llalók esetében az Mt.-ben 

meghat{rozott munk{ltatói jogos érdek. 

k) GPS navig{ciós rendszer alkalmaz{s{val kapcsolatos adatkezelés GDPR 6. 

cikk (1) pont. 

 

A  direkt  marketing  üzenetek  tov{bbít{s{hoz  adott  hozz{j{rul{s  visszavon{s{t  

és  a személyes adatok törlését vagy módosít{s{t az al{bbi elérhetőségeken lehet 

kérni. E-mail útj{n: adatkezeles@realszisztema.hu, postai úton: 1112 Budapest, 

Budaörsi út 185-195. 

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapj{n történő kezelése esetén 

érdekmérlegelést végzünk, melynek sor{n: 

 beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket 

 beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait 

 szükségesség és ar{nyoss{g, a célhoz kötöttség, adattakarékoss{g, korl{tozott 

t{rolhatós{g elve alapj{n mérlegelés   

 t{jékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről 

Az érintettnek tiltakoz{si joga van, mely alapj{n a személyes adatot nem kezeljük 

tov{bb, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal 

összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén) 

Nem {ll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakoz{s esetén az 

adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a rekl{mok, amelyek 

közvetlenül keresik meg potenci{lis ügyfeleiket.  

https://hu-hu.facebook.com/ToyotaBuda/
https://hu-hu.facebook.com/LexusBuda/
mailto:adatkezeles@realszisztema.hu
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Ez történhet elektronikus úton, telefonhív{ssal, post{n keresztül stb. Minden egyes 

módszerre speci{lis szab{lyok is érvényesek. Az érintett itt a rekl{m címzettje lesz, 

azaz az a személy, akihez a rekl{m eljut, illetve ir{nyul. Az érintett személyes adatait 

a honlap üzemeltetője kezelheti.) 

 

Az adatkezelés időtartama: (t{bl{zat mellékelve) 

 

 A sz{ml{kat jogi kötelezettség miatt legal{bb 8 évig megőrizzük.  

 A sz{mlaki{llít{s alapj{ul szolg{ló iratok megőrzési ideje: 8 év. 

 A munkaviszony alapj{ul szolg{ló iratok megőrzési ideje: Mindenkor hat{lyos 

jogszab{lyoknak megfelelően kezelik. (adóz{s rendjéről szóló törvény) 

 TB, nyugdíj meg{llapít{s{hoz szükségesek adatok megőrzési ideje: korl{tlan 

ideig. 

 Adójog, sz{mviteli kötelezettség meg{llapít{s{hoz szükséges adatok 

megőrzési ideje: 8 év. 

 A kapcsolattart{s célj{ból megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat 

megszűnését követő 1 év. 

 Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

 

III. FEJEZET 

Érintetti jogok 

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszab{lyban meghat{rozott 

jogai vannak: 

 

 hozz{férési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

 amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazít{sa; 

 törlés (kiz{rólag a hozz{j{rul{son alapuló adatkezelés esetén);  

 az adat kezelésének korl{toz{sa; 

 a személyes adatok direkt marketing célokra való haszn{lat{nak megtilt{sa; 

 személyes adatainak harmadik személy szolg{ltató sz{m{ra történő {tad{sa, 

vagy ennek megtilt{sa;  

 b{rmely az adatkezelő {ltal kezelt személyes adatról m{solat kérése; vagy 

 tiltakoz{s a személyes adat haszn{lata ellen. 

 

IV. FEJEZET 

Adatvédelmi incidens 

 

Az adatbiztons{g olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megv{ltoztat{s{t, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozz{férést eredményezi. 
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T{rsas{gunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kock{zat mértékének megfelelő 

adatbiztons{got, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a 

tudom{sra jut{stól sz{mított 72 ór{n belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek 

hi{ny{ban az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a 

felügyeleti hatós{gnak és t{jékoztatja az érintettet is.  

T{rsas{gunk az adatvédelmi incidens tudom{s{ra jut{s{t követően haladéktalanul 

megteszi a szükséges biztons{gi intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapj{t adó 

sérülés megszüntetése, helyre{llít{sa célj{ból. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

    

V. FEJEZET 

Jogorvoslati t{jékoztat{s 

 

Magyarorsz{gon az adatvédelmi felügyeleti hatós{g: Nemzeti Adatvédelmi és 

Inform{ciószabads{g Hatós{g (tov{bbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szil{gyi 

Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt 

nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben {ll{spontja szerint a r{ vonatkozó személyes 

adat kezelés nem felel meg a jogszab{lyi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírós{gi felülvizsg{lat kezdeményezhető. 

 

VI. FEJEZET 

T{jékoztat{s a nyilv{ntart{sokról 

 

T{rsas{gunk az adatok kezelését és feldolgoz{s{t jogszerűen, {tl{thatóan és 

ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az al{bbi nyilv{ntart{sokat 

vezeti: 

 

1. adatkezelések nyilv{ntart{sa  

 a GDPR hat{lyba lépéséig az Infotv. 65§ alapj{n a NAIH vezeti 

tartalma: 

 sorsz{m 

 tevékenység  

 kezelt adatok 

 adatkezelési cél 

 adatkezelési jogalap 

 t{rol{s módja és ideje 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 adattov{bbít{s, címzettek 

 technikai és szervezési intézkedések 

 az adatkezelés nyilv{ntart{s{t tevékenységenként külön kell vezetni. 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Dátum: 2018. 05. 25. Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft 

 

   Oldal: 10 / 11 
 

2.  az adattov{bbít{s nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 d{tum 

 címzett 

 harmadik orsz{gba történő adattov{bbít{s 

 személyes adatok köre 

 adatkezelés, -feldolgoz{s célja 

 adatkezelés, -feldolgoz{s jogalapja 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 technikai és szervezési intézkedések 

 adattörlésre előir{nyzott hat{ridő 

 jogszab{lyban meghat{rozott egyéb adatok (pl. könyvvizsg{ló kamarai 

azonosítója) 

 

3. adatkezelés megszüntetésének nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 kérelem időpontja 

 érintett neve, azonosító adata 

 kérelem tartalma 

 intézkedés megnevezése 

 intézkedés d{tuma 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 

4. adatvédelmi incidensek nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 incidens ideje 

 incidens megnevezése 

 érintettek köre  

 érintett személyes adatok  

 incidens hat{sa  

 intézkedések 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 

5. érintetti és hatós{gi megkeresések és az arra adott v{laszok nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 megkeresés t{rgya és ideje 

 érintettek köre  

 érintett személyes adatok  
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 intézkedések 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 

6. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 beérkezés ideje 

 kérelem t{rgya 

 intézkedés (pl. visszaküldés) 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 

7. előzetes adatvédelmi hat{svizsg{lat nyilv{ntart{sa 

tartalma: 

 sorsz{m 

 hat{svizsg{lat ideje 

 műveletek leír{sa, adatkezelési cél, jogos érdek 

 szükségesség, ar{nyoss{g vizsg{lata 

 kock{zatok elemzése, kezelése 

 adatkezelő neve és elérhetősége 

 adatkezelő véleménye 

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye v{ltozik, a jelen 

adatkezelési t{jékoztatót a GDPR előír{sainak megfelelően 30 napon belül 

módosítjuk és közzétesszük a www.realszisztema.hu, www.lexusbuda.hu, 

www.toyotabuda.hu weboldalakon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa 

el az adatkezelési t{jékoztató módosít{sait, mert fontos inform{ciókat tartalmaznak 

személyes adatai kezeléséről. 

 

Kelt: Budapest, 2018. m{jus 25. 

 

 

Külső Megbízott adatvédelmi felelős:  

 

 L{z{r Edina 

 Manager Service Europe 

 e-mail: mse.iroda@gmail.com 

 telefon: +3670-638-8443 

 

http://www.realszisztema.hu/
http://www.lexusbuda.hu/
http://www.toyotabuda.hu/
mailto:mse.iroda@gmail.com

