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Az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1112 Budapest, Irhás árok 34. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-045874; képviseli: Orbán Róbert 

vezérigazgató, a továbbiakban: “Árverező”) mint árverések és nyilvános értékesítések 

szervezésével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság a következők szerint állapítja meg 

Adatkezelési Tájékoztatóját, amely az Adatkezelő árverési szabályzatának („Árverési 

Szabályzat”) 3. számú mellékletét képezi:  

I. FOGALMAK 

„Adatfeldolgozó”:  

 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, érdekében és 

utasításai szerint az adatkezelő által meghatározott célból és 

eszközökkel személyes adatokat kezel. 

„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. A jelen adatkezelési 

tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő kizárólag nem automatizált 

módon történő gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tagolást, tárolást, 

felhasználást, közlést, továbbítást, törlést, illetve megsemmisítést 

végez. 

„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. A jelen 

adatkezelési tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő az Árverező. 

„Adattovábbítás”:  az adat meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetővé 

tétele. 

„Adásvételi 

Szerződés” 

sikeres árverés, nyilvános értékesítés eredményeként a nyertes licitáló 

és a Megbízó között megkötött az árverés, nyilvános értékesítés 

keretében értékesített vagyontárgy adásvételére vonatkozó szerződés. 

„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. Azon közhatalmi szervek, 

amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően 

az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
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„Érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy, akire vonatkozóan a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében 

adatot kezelnek. 

„GDPR”: 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet). 

„Infotv.” az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény. 

„Megbízó”: az a természetes, vagy jogi személy zálogjogosult vagy tulajdonos, aki 

az Árverezőt árverés és nyilvános értékesítési tevékenység 

szervezésével és végzésével megbízza.  

„Megbízási 

Szerződés” 

az Árverező ás a Megbízó közötti szerződés, amely alapján a Megbízó 

árverés és nyilvános értékesítési tevékenység végzésével és 

szervezésével bízza meg az Árverezőt. 

„Személyes Adat”:  azonosított vagy azonosítható Érintettre 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. 

 

II. ADATKEZELÉS 

 

1. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő Adatkezelési tevékenységének generális célja, hogy  

(i) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a "rPtk.") valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a “Ptk.”) szabályozott esetekben 

megbízói, mint zálogjogosultak nevében zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli 

érvényesítése; 

(ii) valamely egyéb okból (pl. házassági vagyonközösség megosztása, örökség felosztása 

stb.) adott vagyontárggyal kapcsolatban jogokkal rendelkező vagy követeléseket támasztó 

személyek közös értékesítésben történő megállapodása esetén e személyek nevében 

árverés keretében történő értékesítés, továbbá 

(iii) valamely vagyontárgy felett rendelkezési joggal bíró természetes vagy jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság adott vagyontárgy árverés keretében 

történő értékesítése 

során, mint árverező eljárjon. 
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1.1. Zálogjog bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítése (1. pont (i) alpont) 

 

1.1.1. Zálogjogosultra vonatkozó adatok 

 

1.1.1.1. Kezelt adatok köre 

Attól függően, hogy a zálogjogosult természetes vagy jogi személy, a kezelt Személyes Adatok: 

a) Természetes személy:  

- név, születési név, 

- állampolgárság, 

- születési hely, idő, 

- lakcím, 

- anyja neve, 

- adóazonosító jel, 

- személyazonosító igazolvány száma, 

- lakcímkártya száma, 

- zálogtárgy adatai, 

- email cím, 

- telefonszám. 

 

b) Jogi személy esetén a természetes személy képviselőre vonatkozó adatok: 

- neve, születési neve, 

- születési hely, idő, 

- anyja neve, 

- adószáma, 

- személyazonosító igazolvány száma, 

- képviselet jogcíme, 

- email cím, 

- telefonszám, 

- zálogtárgy adatai. 

 

1.1.1.2.  Adatkezelés jogalapja 

Az Érintett (Megbízó) az 1.1.1.1 pont szerinti adatokat a Megbízási Szerződés megkötésével, 

valamint az azzal egyidőben, a zálogszerződést tartalmazó közokirat Adatkezelő részére történő 

átadásával bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Ebből következően az Adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett a Megbízási Szerződés aláírásával 

hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

1.1.1.3. Adatkezelés időtartama 

Sikeres árverés esetén az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) év, sikertelen 

árverés esetén a Megbízási Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) év. 
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1.1.2. Zálogkötelezettre vonatkozó adatok 

Az Adatkezelő a jelen 1.1.2.1 pontban felsorolt Személyes Adatokat a Megbízó, mint zálogjogosult 

Adattovábbítás keretében bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére.  

A Megbízó kizárólagosan felel azért, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Megbízó által 

az Adatkezelő részére átadott adatok átadhatóságára vonatkozóan, továbbá a Megbízó köteles 

tájékoztatni az Érintetteket az 1.1.2.1. pont szerinti adatok Adatkezelő részére való továbbításáról. 

1.1.2.1.  Kezelt adatok köre 

Attól függően, hogy a zálogkötelezett természetes vagy jogi személy, a kezelt Személyes Adatok: 

c) Természetes személy zálogkötelezett esetén:  

- név, születési név, 

- állampolgárság, 

- születési hely, idő, 

- lakcím, 

- anyja neve, 

- adóazonosító jel, 

- személyazonosító igazolvány száma, 

- lakcímkártya száma, 

- zálogtárgy azonosítására szolgáló adatai. 

 

d) Jogi személy zálogkötelezett esetén a természetes személy képviselőre vonatkozó adatok: 

- neve, születési neve, 

- születési hely, idő, 

- anyja neve, 

- adóazonosító jele, 

- személyazonosító igazolvány száma, 

- képviselet jogcíme,  

- zálogtárgy azonosítására szolgáló adatai. 

 

1.1.2.2. Adatkezelés jogalapja 

Az Ügyfél az 1.1.2.1 pont szerinti adatokat a Megbízási Szerződés megkötésével egyidőben 

átadott, a zálogszerződést tartalmazó közokirattal bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Az 

Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az Adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

1.1.2.3. Adatkezelés időtartama 

Sikeres árverés esetén az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) év, sikertelen 

árverés esetén az adatok Megbízó általi rendelkezésre bocsátásától számított 5 (öt) év. 

 

 



ÁRVEREZŐ HÁZ ZRT.               Adatkezelési tájékoztató 

   

6 
 

1.2. Tulajdonos általi nyilvános értékesítés (1.1. pont (ii) és (iii) alpont) 

 

1.2.1. Tulajdonos(ok) adatai 

Attól függően, hogy a tulajdonos(ok) természetes vagy jogi személy(ek), a kezelt Személyes 

Adatok: 

a) Természetes személy tulajdonos(ok) esetén:  

- név, születési név, 

- születési hely, idő, 

- lakcím, 

- anyja neve, 

- adóazonosító jel, 

- telefonszám, 

- email cím, 

- vagyontárgy azonosítására szolgáló adatai. 

 

b) Jogi személy tulajdonos(ok) esetén a természetes személy képviselő(k)re vonatkozó adatok: 

- neve,  

- képviselet jogcíme, 

- kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe, 

- vagyontárgy azonosítására szolgáló adatai. 

 

1.2.2. Adatkezelés jogalapja 

Az Érintettek az 1.2.1. pontban rögzített adatokat a Megbízási Szerződés megkötése során, a 

Megbízási Szerződés aláírásával bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére, így az Adatkezelés 

jogalapja:  

(i) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett a megbízási szerződés aláírásával 

hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez. 

(ii) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően 

az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

 

1.2.2.1. Adatkezelés időtartama 

Sikeres árverés esetén az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) év, sikertelen 

értékesítés esetén a tulajdonos(ok)-val mint megbízóval kötött Megbízási Szerződés megkötésétől 

számított 5 (öt) év. 

1.3. Árverés / nyilvános értékesítés során az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok 

Az árverési hirdetmény alapján az árverésen résztvevő természetes- és jogi személyek az 

Árverési Regisztrációs Lista kitöltésével és aláírásával vehetnek részt az árverésen. Az árverésen 
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történő érvényes licitálásra a résztvevők az Árverési Részvételi Jegy kitöltésével továbbá az 

Árverési Szabályzatban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítésével regisztrálnak.  

1.3.1. Az árverésen résztvevők által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok: 

 

a) Természetes személy(ek) esetén:  

- név, születési név, 

- születési hely, idő, 

- anyja neve, 

- lakcím, 

- személyazonosító igazolvány száma, 

- amennyiben képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazott neve, 

- telefonszám,  

- email cím. 

b) Jogi személy(ek) esetén: 

- képviselő (meghatalmazott) neve,  

- telefonszám, 

- email cím. 

Azon személyek vonatkozásában, akik csak részt vesznek az árverésen, de licitálni nem 

kívánnak az Adatkezelő csak és kizárólag a nevüket, mint személyes adatot kezeli.  

1.3.1.1.  Adatkezelés jogalapja 

A fenti adatokat az Érintettek az Árverési Regisztrációs Lista, valamint az Árverési Részvételi 

Jegy kitöltésével és aláírásával adják át az Adatkezelő részére, így az Adatkezelés jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak 

egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

1.3.1.2. Adatkezelés időtartama 

A részvételi jegyen, illetve az árverési regisztrációs listában megadott adatok a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény alapján szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak, így megőrzési idejük 

nyolc (8) év. 

1.4. Adásvételi Szerződés megkötése 

 

1.4.1. Sikeres árverés esetén az Adásvételi Szerződés megkötése során az Adásvételi 

Szerződést megkötő felek (árverési vevő, vagyontárgyat árverésre bocsátó személy) által az 

előző pontokban foglaltakon túl az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátandó adatok: 

 

a) Természetes személy(ek) esetén:  

- személyazonosító szám, 

- állampolgárság, 

- amennyiben képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazott neve, 

születési neve, anyja neve, lakcíme, személy azonosító száma, állampolgársága, 

adóazonosító jele. 
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b) Jogi személy(ek) esetén:  

- meghatalmazotti képviselet esetén annak neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, 

személy azonosító száma, állampolgársága, adóazonosító jele. 

 

1.4.2. Adatkezelés időtartama 

A részvételi jegyen, illetve az árverési regisztrációs listában megadott adatok a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény alapján szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak, így megőrzési idejük 

nyolc (8) év. 

 

1.4.3. Adatkezelés jogalapja 

Az Érintettek a Részvételi Jegy aláírásakor hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy amennyiben 

Adásvételi Szerződés megkötésére kerül sor az 1.3.1 pontban rögzített adataikon túl az 1.4.1. 

pont szerinti adataikat is átadják az Adatkezelő részére, így az Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy 

több konkrét célból történő kezeléséhez. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap is fennáll, azaz az Adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

III. A SZEMÉLYES ADATOK TÉNYLEGESEN MEGNEVEZETT CÍMZETTJEI (EGYÉB 

ADATKEZELŐK, KÖZÖS ADATKEZELŐK, ADATFELDOLGOZÓK) 

 

1. Címzettek 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában címzettnek minősül az Adatkezelő által 

megbízott:  

a) Értékbecslő (Adatkezelésbe átadott adatok: értékesítendő zálog-, vagyontárgy 

adatai, zálogjogosult, tulajdonos neve, elérhetőségei), 

b) ügyvéd, ügyvédi iroda (Amennyiben (i) csak az Adásvételi Szerződés elkészítése 

során jár el, úgy az adatkezelésbe átadott adatok az Adásvételi Szerződés 

elkészítéséhez a zálogjogosult, zálogkötelezett adatai 1.1.1.1 és 1.1.2.1 pontokban, 

a tulajdonos(ok) 1.2.1 pontban és a nyertes licitáló 1.3.1 és 1.4.1. pontokban foglalt 

adatai, vagy (ii) amennyiben a teljes eljárás során, mint az Adatkezelő jogi 

tanácsadója eljár, úgy valamennyi 1.1-1.4 pontban foglalt adat) 

c) a Megbízó (Adatkezelésbe átadott adatok: a nyertes licitáló 1.3.1 és 1.4.1. 

pontokban foglalt adatai); 

d) az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó (valamennyi 1.1-1.4 pontban foglalt 

adatok). 

Az 1. pont d) bekezdésében foglalt kivétellel valamennyi Címzett önálló adatkezelőnek 

minősül. Az 1. pont d) bekezdésében megjelölt címzett közös adatkezelőnek minősül. 

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az a)-d) pont szerinti címzettek igénybevételére csak és kizárólag 

a Megbízóval való előzetes megállapodás esetén kerül sor.  
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2. Az Adatkezelő minden esetleges hatósági megkereséseket köteles teljesíteni. 

 

3. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

4. Az Adatkezelő harmadik országokba történő Adattovábbítást nem végez. 

 

IV. KÖZÖS ADATKEZELÉS ESETÉN KÖZÖS ADATKEZELŐK KÖZÖTTI 

MEGÁLLAPODÁS ADATKEZELÉS SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES ELEMEI 

 

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó megállapodásukban 

meghatározták GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük 

megoszlását. 

 

2. Az Adatkezelő önállóan készítette el a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, de az Adatkezelő által 

bevont pénzügyi tanácsadó annak tartalmát ismeri és annak szövegét jóváhagyta. 

 

3. Az Adatkezelő és az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó az Érintettek jogainak 

gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogy ha az adott Érintett megkeresése kifejezetten az 

egyikük Adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott adatkezelő 

jár el az Érintett irányában. 

 

4. Az Érintettek mind az Adatkezelő, mind pedig az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó 

felé fordulhatnak megkeresésükkel, bármelyikük adatkezelésével kapcsolatban és 

bármelyikükkel szemben gyakorolhatják a GDPR szerinti jogaikat.  

 

5. Az Adatkezelő és az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó az adatok tárolásáról a 

bejegyzett székhelyeiken önállóan gondoskodnak. 

 

6. Az Adatkezelő és az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó az adatvédelmi 

jogszabályok megsértése esetén az Érintettel szemben egyetemlegesen felelősek. 

Mentesülnek a felelősség alól, ha a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem 

terheli felelősség. A felek egymás között felelősségük arányában felelnek, amennyiben ez 

nem határozható meg, úgy egyenlő arányban. 

 

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez. 

VI. NYILVÁNTARTÁSOK 

 

1. Az Infotv. 25/E. § alapján az Adatkezelő a kezelésében lévő Személyes Adatokkal 

kapcsolatos Adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az Érintett hozzáférési jogával 

kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban a törvényben 

meghatározott adatokat rögzíti. 
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2. Az Adatkezelő az egyes Adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett 

Adatkezeléseiről adatfeldolgozói nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban a törvényben 

meghatározott adatokat rögzíti. 

 

VII. ÉRINTETT JOGAI  

 

1. Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre harminc 

(30) napon belül írásban tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az Adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg az adatokat. Kérjük, hogy az Adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, 

panaszait, IV. pont szerinti közös adatkezelés esetén is, küldje meg az Adatkezelő részére 

(ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt., székhelye: 1112 Budapest, Irhás árok 34/C., 

Orbán Róbert figyelmébe, email cím: arveres.info@gmail.com).  

A IV. pont szerinti közös adatkezelés esetén az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó 

adatkezelésével kapcsolatos kéréseivel, nyilatkozataival, panaszaival is fordulhat az Adatkezelő 

felé, aki azokat továbbítja az Adatkezelő által bevont pénzügyi tanácsadó részére, aki az ily 

módon tudomására hozott kéréseket, nyilatkozatokat, panaszokat harminc (30) napon belül 

megválaszolja. 

Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. 

2. Helyesbítéshez és törléshez való jog 

Az Érintett írásban kérheti a Személyes Adataik (vagy azok egy részének) módosítását és 

törlését. Ezen kérésekre az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül 

visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az Érintett visszavonja az Adatkezelés 

alapját képező hozzájárulását, és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért 

adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb harminc 

(30) naptári napon belül válaszol az Adatkezelő. 

Amennyiben az Érintett által megadott adatok kötelező megőrzési idővel érintettek, úgy az 

Adatkezelő jogosult az Érintett kérését elutasítani. 

3. Tiltakozás 

Az Érintett tiltakozhat Személyes Adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik Személyes 

Adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén (1112 Budapest, Irhás árok 

34/C.), illetve a arveres.info@gmail.com e-mail címén. 

4. Adatok hordozhatósága 

Az Érintett írásban kérheti az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatok 

rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. 

Az Adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az Érintett számára rendelkezésre bocsátja. 

mailto:rorban@arverezohaz.hu
mailto:rorban@arverezohaz.hu
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5. Hozzájárulás visszavonása 

Az Érintett bármikor jogosult az Adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a 

megadott adatokat rendszereinkből töröljük, azonban, ha az Érintett által megadott adatok 

kötelező megőrzési idővel Érintettek, úgy az Adatkezelő jogosult az érintett kérését elutasítani.  

VIII. PANASZBENYÚJTÁS, JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 

 

1. Az Érintett Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel kapcsolatban panaszt tehet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-

391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az Érintett választása szerint 

az alperes székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított 

per illetékmentes. 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató a mindenkor hatályos Árverési Szabályzat elválaszthatatlan 

részét képezi és az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. által egyoldalúan 

módosítható. 

 

Kelt. Budapest, 2020. január 02. 

 

ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képv: Orbán Róbert vezérigazgató 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

