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Adatkezelési tájékoztató 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

 
GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 
 
Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. III. emelet 
Postacím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. III. emelet 
E-mail:  info@gbpim.com 
Telefon: +36 1 506 0430 
Fax:   +36 1 700 1940 
Honlap:  www.gbpim.com 
 
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A Társaság adatkezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.)  

Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504 

 

- 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) (a továbbiakban: GDPR)  

 Az alábbi linken keresztül  elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény  

Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23938.347581 

 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet  

Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96458.354602 
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3. A Társaság befektetési alapkezelési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés 

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

személyes adat az adatkezelés célja 

Vezetéknév és keresztnév Kapcsolattartáshoz és a befektetési lehetőség 

vizsgálatához kapcsolódóan, valamint a szindikátusi 

szerződés megkötéséhez és az abban foglaltak 

ellenőrzéséhez 

Születési név 

Anyja születési neve a szindikátusi szerződés megkötéséhez 

elengedhetetlenül szükséges 

Születési helye és ideje a szindikátusi szerződés megkötéséhez 

elengedhetetlenül szükséges 

Lakcíme  a szindikátusi szerződés megkötéséhez 

elengedhetetlenül szükséges 

E-mail cím Kapcsolattartáshoz és a befektetési lehetőség 

vizsgálatához kapcsolódóan, valamint a szindikátusi 

szerződés megkötéséhez és az abban foglaltak 

ellenőrzéséhez 

Telefonszám 

 

3.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön is érintett. 

3.3 Az adatkezelés időtartama 

Az egyes alapok kezelése tárgyában az Alapkezelő és harmadik fél között létrejött szerződésben 

rögzített dátumig. Amennyiben ezek a szerződések nem határoznak meg iratőrzési határidőket, úgy a 

hatályos jogszabályokban előírt határidőig. 

 

4. A Társaságnál állás betöltésére pályázó személyek adataival kapcsolatos adatkezelés 

személyes adat az adatkezelés célja 

Név az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez 

szükséges 

E-mail cím az Ön e-mail címe az Önnel történő 

kapcsolatfelvételhez szükséges 

Telefonszám az Ön telefonszáma az Önnel történő 

kapcsolatfelvételhez szükséges 

Az Ön önéletrajzában megadott további személyes 

adatok 

Az Ön, mint jelentkező és a Társaság mint munkaadó 

találkozásának elősegítése foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony létesítése céljából 
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4.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  

4.3 Az adatkezelés időtartama 

Amennyiben a jelentkezés során az adatkezelés időtartamáról Ön külön rendelkezett, úgy addig az 

időpontig, amennyiben nem rendelkezett, úgy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük 

személyes adatait. 

 

5. A Társaság honlapján keresztül vagy e-mailben üzentet küldő személyek adataival kapcsolatos 

adatkezelés 

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

személyes adat az adatkezelés célja 

Név az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez 

szükséges 

E-mail cím az Ön e-mail címe az Önnel történő 

kapcsolatfelvételhez szükséges 

 

5.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  

5.3 Az adatkezelés időtartama 

A Társaság a honlapján keresztül történő megkeresésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 

a 2 évig őrzi meg.  

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

6.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz elsősorban a Társaság munkatársai férhetnek hozzá a 

feladataik ellátása érdekében. Így például a Társaság iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés 

érdekében vagy az Ön ügyéhez közvetlenül kapcsolódó szakterületek munkatársai. Emellett továbbá a 

befektetések előkészítését végző (jogi, pénzügyi, adózási, stb.) tanácsadó társaságok munkatársai, 

valamint befektetési döntés meghozatalára vagy véleményezésére jogosult testületek és személyek is 

megismerhetik az Ön személyes adatait. 

 

6.2 Adatbiztonsági intézkedések 

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén található szerveren, papír 

alapú adatok esetében pedig a Társaság székhelyén található zárható iratszekrényekben tárolja. A 

személyes adatok tárolásához a Társaság más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. 
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A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait megvédjük 

jogosulatlan hozzáféréstől, törléstől, módosítástól. A Társaság szerverén tárolt személyes adatokhoz 

való hozzáférést a Társaság naplózza, az iratszekrényekhez való hozzáférést pedig munkatársai 

körében is korlátozza. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

7.1 Adatokhoz való hozzáférés joga 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Társaságunktól 

arra vonatkozóan, hogy a Társaság: 

- az Ön mely személyes adatait kezeli, 

- milyen jogalapon történik az adatkezelés, 

- mi az adatkezelés célja, 

- milyen forrásból származnak az adatok, 

- a Társaság az Ön személyes adatait mennyi ideig kezeli, 

- a Társaság milyen jogszabályi felhatalmazás alapján, mikor és kinek biztosított hozzáférést 

személyes adataihoz vagy kinek továbbította személyes adatait.  

Társaságunk az Ön kérelmére 30 napon belül írásban válaszol az Ön által megadott elérhetőségre 

küldött írásos válaszában.   

7.2 Adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben a Társaság által az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés 

teljesítéséhez kapcsolódóan kezeli, Önnek joga van arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségekre 

eljuttatott kérelmében az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt 

formában megkapja, vagy a Társaság az Ön által megjelölt harmadik fél részére továbbítsa.  

7.3 Helyesbítéshez való jog 

Önnek joga van, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérje, hogy a Társaság 

javítsa, helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan adatokat. (Ilyen eset például, amikor Önnek 

megváltozik a lakcíme.) A Társaság az Ön adatainak módosításáról – a helyesbítés elvégzését követően 

– Önt írásban tájékoztatja.  

 7.4 Törléshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Társaság az Ön személyes adatait 

törölje. Társaságunk a törlési kérelmét elutasítja, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére a 

továbbiakban is szükség van jogérvényesítés vagy hatóság felé történő adatszolgáltatás, elszámolás 

érdekében, illetve akkor is, amennyiben jogszabály vagy szerződés a Társaságot az Ön személyes 

adatainak további tárolására, kezelésére kötelezi.  

Amennyiben a Társaságot nem terheli a fent említett, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

kötelezettség, az Ön törlési kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti és erről Önt a megadott 

elérhetőségén írásban értesíti.  

7.4 Korlátozáshoz való jog 
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Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy személyes adatainak 

kezelését a Társaság korlátozza. Ebben az esetben a korlátozás időszakában az Ön személyes adatait a 

Társaság csak tárolja, további műveleteket például törlést, továbbítást nem végezhet az Ön személyes 

adataival.  Az Ön adataival végzett adatkezelés kizárólag akkor történhet a korlátozás időszaka alatt, 

ha Ön ehhez hozzájárul vagy az adatkezelés jogérvényesítéshez, más személyek jogai védelme 

érdekében vagy közérdekből a Társaság részére kötelező. 

7.5 Tiltakozáshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a 

Társaság az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés, történelmi vagy tudományos kutatás céljából 

vagy statisztikai célból kezelné, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához 

szükséges.   

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy harmadik 

fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják és ezt a Társaság bizonyítja.  

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Ön az adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, joga van bírósághoz 

fordulni. A per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe 

tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék is lehet. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék az alábbi 

linken kereshető meg:  

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 

Önnek jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével 

kapcsolatban Önt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén az alábbi szervhez forduljon és 

eljárását kezdeményezze. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon:  +36 1 391 1400 

Fax:   +36 1 391 1410 

e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Önnek lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt panaszával Társaságunkhoz  

forduljon illetve, hogy az Ön által tapasztalt, az adatkezelést érintő problémát jelezze. 
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