Adatkezelési tájékoztató Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban lévő személyek
számára

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Társaság és az érintett közötti szerződés teljesítése, illetve a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, ilyen feltételek fennállásának
hiányában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása lehet, amely a Társaság bármely szervezeti
egysége szolgáltatásának igénybe vételével, vagy a Társaság infrastruktúrájának használatával, mint
ráutaló magatartással megadásra kerül.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Társaság és az érintett közötti szerződés létrehozása érdekében szükséges
lépések megtétele, illetve a szerződésből eredő jogok érvényesítése, és a szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződéssel összefüggő vagy üzleti kapcsolattartás.
A kezelt személyes adatok köre
A Társaság a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele szerződött
természetes személy
- nevét,
- születési nevét,
- születési idejét,
- anyja nevét,
- lakcímét,
- adóazonosító jelét vagy adószámát,
- egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy személyi igazolvány számát,
- székhely, telephely címét vagy lakcímét,
- telefonszámát,
- e-mail címét,
- bankszámlaszámát.
Az adott szerződés vonatkozásában minden esetben kizárólag az adatkezelési cél eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok kezelésére kerül sor.
Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelői a Társaságnak a szerződés tárgya szerint illetékes, valamint könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, a munkavállalók munkaköri feladatához
és a szerződés teljesítéséhez – illetve adott esetben létrehozásához vagy megszűnéséhez – szükséges
körben. Az adatkezelés helye ezen munkavállalók munkavégzéséhez rendszeresen használt hely.
Az adatkezelés időtartama
A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év
(általános jogérvényesítési elévülési határidő), kivéve, ha a jogszabályok – különös figyelemmel a
számviteli jogszabályokban foglalt megőrzési kötelezettségre – ennél hosszabb megőrzési időt írnak
elő az érintett adat vonatkozásában. A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési
határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok
– beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.
Adattovábbítás
A személyes adatok más személynek továbbítása nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és a Társaság
közötti szerződés másként rendelkezik, vagy hatóság, illetve bíróság megkeresése esetén, ha az
adattovábbítás teljesítése jogszabályi kötelezettség.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai
Az érintett a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a
jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez
való jogával.
Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, ezt megteheti a Társaság
adatvédelmi tisztviselőjénél, aki a panaszt kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
adatvédelmi tisztviselő eljárásával szemben a felügyeleti szervnél, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, illetve bíróság előtt élhet további jogorvoslattal.
Az érintett tiltakozáshoz való joga
Közérdekű adatkezelés, vagy
a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve az ilyen adatkezelés körében történő profilalkotást is.
Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Társaság adatvédelmi tisztviselője és adatvédelmi szabályzata
Név:
dr. Dedics Zsigmond
Elérhetőség:
tel.:
+36 20/322-1221
e-mailcím:
dedics.zsigmond@szta.hu
Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel, jogérvényesítéssel kapcsolatos kérdés, észrevétel
esetén segítséget nyújt. Elérhető a megadott e-mail címen/ telefonszámon, munkanapokon 10 és 14
óra között.
A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi webhelyen érhető el: http://www.szta.hu/wpcontent/uploads/2018/05/Adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat.pdf
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