ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezető
Jelen tájékoztató célja, hogy az 1. pontban meghatározott adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) megismertesse az
általa alkalmazott adatkezelés és adatvédelmi elveket, amelyeket a 2. pontban meghatározott célú adatkezelés során
alkalmaz. Jelen dokumentum tájékoztató jellegű, az Adatkezelő valamennyi adatkezelés és adatvédelem területén
alkalmazott fogalmának meghatározását, rendelkezését, elvét és eljárását az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
tartalmazza.
Az adatkezelő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseinek kialakításakor az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:
▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info Tv.),
▪ 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)
szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
▪ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
▪ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
▪ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Pmt),
▪ 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
szóló
törvény
szerinti
szűrőrendszer
kidolgozásának
és
működtetése
minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
▪ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény),
▪ a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény (NOK Tv.),
▪ a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.)
Kormányrendelet (Kormányrendelet)
Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a 2. pontban meghatározott adatkezelési céltól eltérő célú adatkezelésre.
A Szervező tájékoztatja, hogy amennyiben a Szervező olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön a Szervező által
azonosított, vagy azonosítható személy, Ön az adatvédelmi rendelkezések alapján érintettnek minősül.
Az adatkezelés vonatkozásában használt fogalmak magyarázatát megtalálja az Adatkezelési és adatvédelmi
szabályzatunkban.
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Alapadatok
Az adatkezelő neve:

Central NOK Szervező Zrt. (a továbbiakban: Szervező)

Az adatkezelő címe:

1023 Budapest, Bécsi út 25.

Az adatkezelő levelezési címe:

1023 Budapest, Bécsi út 25.

Az adatkezelő telefonszáma:

+ 36 1 920 6444

Az adatkezelő e-mail címe:

ugyfelszolgalat@cnok.hu

Az adatkezelő honlapja:

www.cnok.hu
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2
2.1

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, adattovábbítás
A honlapon regisztrált érdeklődők

A Central NOK Szervező Zrt. www.cnok.hu honlapján egyes aloldalakon lehetőség van az ügyfélnek további információt
kérni, a következő bekezdésben felsorolt adatai megadásával. Az adatai megadásával az érdeklődő tudomásul veszi
adatai Szervező általi kezelését. A jelen pont alapján kezelt adataival kapcsolatban a 4. pontban részletezett jogok
illetik meg. Amennyiben adatait nem kívánja megadni, jelen formában tájékoztatni nem tudjuk. Ebben az esetben
kérjük keresse fel személyesen vagy telefonon ügyfélszolgálatunkat.
A kezelt adatok köre: név, irányítószám, település, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: az ügyfelek tájékoztatása a nemzeti otthonteremtési közösségekkel kapcsolatos tudnivalókról,
reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról,
akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése (közvetlen üzletszerzés).
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelés a Szervező jogos érdeke.
Lásd. GDPR Preambulum (47) bekezdés.
Az adatkezelés időtartama: egy év.
Adattovábbítás: a Szervező a honlapon regisztrált Budapesten kívüli lakóhellyel rendelkező ügyfelek adatai átadja egy
vele szerződött értékesítési partner részére, az ügyfél nemzeti otthonteremtési közösségekről való tájékoztatás és az
előzetes megállapodás megkötése céljából. Az értékesítési partnereink listáját megtalálja a
https://cnok.hu/ugynoklista.html weboldalon. Az 5.2.1 pontban felsorolt adatfeldolgozók a Szervezővel kötött
szerződés alapján – az adatfeldolgozás során – hozzáférhetnek a jelen pontban részletezett személyes adatokhoz.

2.2

Előzetes megállapodást kötött ügyfelek

A kezelt adatok köre: A NOK Tv. alapján létrejött nemzeti otthonteremtési közösségi tagság vonatkozásában kezelt
személyes adatok felsorolását a Szervező és az Érintett között megkötött előzetes megállapodás, a nemzeti
otthonteremtési közösség és az Érintett között megkötött tagsági szerződés, valamint a felsorolt szerződések
megkötéséhez szükséges egyéb nyomtatványok tartalmazzák.
A Társaság a Pmt. 7.§ (8) bekezdése értelmében a kötelező ügyfél-átvilágítás során a személyes adatokat tartalmazó
azonosító okmányról (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott
kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a
felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.
Az adatkezelés célja:
Adatkezelés célja
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adatkezelés jogalapja

a Szervező és az Ügyfél között létrejött nemzeti otthonteremtési
közösségi tagság érdekében létrejött előzetes megállapodás, tagsági
szerződés, illetve hiányzó tagi befizetés megelőlegezéséről szóló
szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt
szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és
jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése,
Fizetőképességi felmérés elvégzése
Állami támogatás igénylése
Kapcsolattartás
A Pmt. által előírt ügyfélátvilágítási és egyéb kötelezettségek teljesítése
Panaszok kezelése
Követeléskezelési célú adatkezelés
Marketing célú hírlevelek küldése, telefonos megkeresés, üzleti ajánlat
adása

Central NOK Szervező Zrt.

Adatkezelési nyilatkozat

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
alapján az adatkezelés a Szervezővel, illetve a
Szervező
által
működtetett
nemzeti
otthonteremtése
közösségi
tagsággal
kapcsolatos
szerződések
megkötéséhez,
teljesítéséhez szükséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja
alapján az adatkezelés a Szervezőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja
alapján az adatkezelés a Szervező jogos érdeke
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Az adatkezelés időtartama: a közösség Kormányrendelet 11. § (4) bekezdés szerinti törlését követő 8 év. Amennyiben
az ügyfél az előzetes megállapodást megkötését követően nem kerül közösségbe, az adatkezelés időtartam a
Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a regisztrációs díj befizetését, illetve visszafizetését követő 8 év.
Adattovábbítás:
▪ a Szervező a NOK Tv. 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján az egyes közösségek indulását követően havonta
továbbítja a K&H Biztosító Zrt. részére a közösség tagjai hitelfedezeti életbiztosítás megkötéséhez szükséges
adatait, és az ügyfél biztosítási díj fizetésével kapcsolatos adatait.
▪ a Szervező a NOK Tv. 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Közösség nyilvántartásba vételi kérelmének
részeként az előzetes megállapodás egy példányát továbbítja a Magyar Nemzeti Bank részére.
▪ a kiválasztási eseményen a kiválasztást hitelesítő közjegyző – a NOK tv. 29. § (7) bekezdése alapján – megkapja
a kiválasztáson való részvételre jogosító meghatalmazásokat, és az aktív tagok következő személyes adatait
(NOK tagsági szám, név, lakcím, születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám,
szerződéses érték).
▪ amennyiben az előzetes megállapodás értékesítési partneren keresztül kerül megkötésre, az értékesítési
partner részére átadásra kerül egy példányt az előzetes megállapodásból. A kapott előzetes megállapodásban
szereplő adatok tekintetében az értékesítési partner önálló adatkezelőnek minősül. Az értékesítési partnereink
listáját megtalálja a https://cnok.hu/ugynoklista.html weboldalon.
▪ az 5.2 pontban felsorolt adatfeldolgozók a Szervezővel kötött szerződés alapján – az adatfeldolgozás során –
hozzáférhetnek a jelen pontban részletezett személyes adatokhoz.
Szerződőtől eltérő befizető adatai: amennyiben az előzetes megállapodást kötött ügyféltől eltérő személy teljesít
befizetést a közösség számlájára (átutalás, készpénzbefizetés), a Szervező a befizető nevét, átutalás esetén
számlaszámát mint személyes adatot kezeli, a jelen pontban leírtak szerint.
Meghatalmazott: a közösség tagja meghatalmazott útján is részt vehet a kiválasztási eseményen. A
meghatalmazásban szereplő személyes adatokat a Szervező a jelen pontban meghatározottak szerint kezeli.

2.3

Értékesítési partnerek

A Szervező a nemzeti otthonteremtési közösségi tagság toborzásának elősegítése érdekében értékesítési partnerekkel
működik együtt. Az értékesítési partnereink listáját megtalálja a https://cnok.hu/ugynoklista.html weboldalon. A
szerződött értékesítési partnerek munkavállalói és alvállalkozói (természetes személy értékesítők) alább felsorolt
adatai a telefonszám alapján kereshetők a Szervező fent hivatkozott honlapján. Az érintett természetes személy
értékesítő minden esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen elektronikus levélben az ugyfelszolgalat@cnok.hu címen,
továbbá postai úton a Central NOK Szervező Zrt. 1023 Budapest, Bécsi út 25. címen.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, értékesítési partner (jogi személy, vagy egyéni vállalkozó)
megnevezése.
Az adatkezelés célja: a NOK Tv. szerinti feltételeknek megfelelő ügyfelek toborzása érdekében kötött megbízási
szerződés ügynöki tevékenységre alapján az ügynök alvállalkozói, munkavállalói részére támogatás nyújtása (oktatási,
értékesítés támogató anyagok, hírlevelek küldése, kapcsolattartás).
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelés a Szervező és az értékesítési
partner jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: a megbízási szerződés megszűnését követő 1 év
Adattovábbítás: a Szervező a természetes személy értékesítők fenti adatait eseti gyakorisággal továbbítja a Magyar
Nemzeti Bank részére. Az 5.2.1, pontban felsorolt adatfeldolgozók a Szervezővel kötött szerződés alapján – az
adatfeldolgozás során – hozzáférhetnek a jelen pontban részletezett személyes adatokhoz.
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2.4

Telefonbeszélgetések rögzítése

A Szervező ügyfélszolgálati telefonszámára érkező hívások rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés célja: az érdeklődők, és a Szervező jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság, panaszkezelés,
ügyféltájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során
megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma, időpontja.
Az adatok kezelés időtartama: panaszbejelentés esetén a panaszra adott választ követő 5 év, egyéb esetben 1 év.
Adattovábbítás: az 5.2.4 pontban felsorolt adatfeldolgozók a Szervezővel kötött szerződés alapján – az adatfeldolgozás
során – hozzáférhetnek a jelen pontban részletezett személyes adatokhoz.

2.5

Munkaerőfelvétel

A kezelt adatok köre: az állásra jelentkező neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe,
születési helye és ideje, valamint elküldött fényképe, kísérőlevélben, önéletrajzban, pályázatban (a továbbiakban
együtt: pályázat) a jelentkező által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés célja: az állásra jelentkező Adatkezelő munkaerő kiválasztási eljárásában való részvételének
biztosítása, a megüresedett, álláshirdetéssel érintett álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállalók
kiválasztása, továbbá- egyes adatok a kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz (pl. név, elérhetőségek), mások
(pl. iskolai végzettség, tapasztalat) a kiválasztáshoz, illetve jogok, kötelezettségek meghatározásához (pl. születési idő
az életkor alapján pótszabadság meghatározása) szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelés a Szervező jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama: munkaviszony létrejöttének elmaradása esetén a munkaviszony létesítése céljából az
érintett által a Szervező rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumok (eredeti és másolat), és a belőlük levont
következtetéseket a döntést követő 6 hónapig tárolja, annak érdekében, hogy esetleges munkaügyi jogvita esetén az
adatok az eljárás során rendelkezésre álljanak.
Munkaerő felvétel egyéb körülményei:
▪

▪

▪

a felvételi eljárás során a Szervező megtekintheti a jelentkező bármely közösségi oldalon létrehozott, bárki
számára nyilvános információit. A Szervező az így megismert adatokat nem tárolja, kizárólag a megismert
adatokból levont következtetések kerülnek rögzítésre.
alkalmasság vizsgálat keretében a Szervező a jelentkező önéletrajzát, iskolai bizonyítványainak másolatát,
referencia igazolásait, a felvételi beszélgetésekből levont következtetéseket, illetve egyes esetekben az
jelentkező által benyújtott erkölcsi bizonyítványt vizsgálja.
személyes adatok megadása nélkül álláspályázat benyújtása nem lehetséges.

Adattovábbítás: a Szervező jelen pontban meghatározott adatkezelése a Carion Holding Zrt.-vel (1023 Budapest, Bécsi
út 25.) közös adatkezelésnek minősül. A jelentkezők adatait a Szervező az adatkezelés időtartama alatt a Carion
Holding Zrt. rendelkezésére bocsátja.

2.6

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelési időtartam meghosszabbodik, amennyiben az adatkezelés jogos kezelésére rendelkezésre álló
időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntető eljárás, vagy követeléskezelési eljárás vagy más
olyan eljárás van folyamatban, amely eljárás során a személyes adat kezelése a Szervező részéről a jogi igényeinek
érvényesítéséhez, jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
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A Szervező jogos érdeke alapján történő adatkezelés megállapításához a Szervező minden esetben elvégezte az
érdekmérlegelési tesztet, amelynek során egyebek között körültekintően megvizsgálta azt, hogy a személyes adatok
kezelésére sor kerülhet-e. Az érdekmérlegelési tesztet az ugyfelszolgalat@cnok.hu e-mail címen, vagy a

3
3.1

Az adatkezelésre vonatkozó további rendelkezések
Adattovábbítás

A Szervező a 2. pontban felsoroltakon túl rendszeres és rendkívüli adattovábbításokat végezhet jogszabályi előírások
alapján hatóságok és közhatalmi szervezetek részére. Ezek lehetnek különösen:
▪ Nemzeti Adó és Vámhivatal
▪ Magyar Államkincstár
Az Érintett a Szervezővel megkötendő szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a vele szemben fennálló
pénzügyi követeléseit – a tartozás beszedéséhez szükséges ügyfél adatokkal együtt – az ügyfél külön engedélye nélkül
bármikor értékesítse harmadik félnek vagy a pénzügyi követelés érvényesítéséhez harmadik személyt vonjon be és
részére az ügyfél személyes adatait átadja. Ezen harmadik fél az ügyfél adatait legfeljebb a tartozás kiegyenlítéséig
kezelheti, és köteles betartani a Szervező adatkezelésre vonatkozó – Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában is
meghatározott – előírásait.

3.2

Adattovábbítás harmadik országba

A Szervező nem végez adattovábbítást harmadik országba.

3.3

Automatizáld döntéshozatal, profilalkotás

A Szervező nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ügyfeleiről profilt nem alkot.

4

Az érintett jogai

Az érintett jogai a személyes adatai kezelésével összefüggésben:

4.1

Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. A Szervező minden esetben tömören,
átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan, közérthető módon, ingyenesen tájékoztatja
az érintettet az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogokról.
Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, a Szolgálató azt 30 napon belül megadja. Ez a határidő az érintett
tájékoztatása mellett további 60 nappal meghosszabbítható. A Szervező válaszát azon a csatornán juttatja el az érintett
részére, amelyen azt az érintett kéri, amennyiben kifejezetten nem kéri, azon a csatornán, amelyen a kérelem érkezett.
Amennyiben a Szolgálató nem képes 30 napon belül teljesíteni a kérést, erről tájékoztatni kell az érintettet, amely
tájékoztatóban informálni kell arról, hogy bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság eljárását.
Az érintettet a következőkről kell tájékoztatni:
▪ adatkezelő pontos neve, elérhetősége,
▪ az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama,
▪ adattovábbítás(ok) címzettje(i),
▪ arról a körülményről a Szervező harmadik országba nem továbbít adatokat,
▪ arról a körülményről, hogy a Szervező nem végez automatizált döntéshozatalt,
▪ arról, hogy személyes adatainak megadása kötelező-e, illetve hozzájárulása
következményeiről,
▪ az érintett jogairól.
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4.2

Hozzáférés joga

Az érintett kérelmére az adatkezelő (Szervező) 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adattovábbítások
címzettjeiről, a személyes adat tárolásának időtartamáról, az érintett jogairól, a panasz benyújtásának jogairól, az
automatizált döntéshozatal és profilalkotásról.

4.3

Adathordozhatósághoz való jog

A Szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az adatok másolásáért a Szervező díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az adatokat a Szervező Excel formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az érintett jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott rá vonatkozó személyes adatokat Excel
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. Ez
ellen a Szervező nem emel kifogást. Az érintett kérheti személyes adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog csak a Szervezőnél az érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése alapján
rendelkezésre álló adatokra vonatkozik.

4.4

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Helyesbítés esetén a Szervező a helyesbített személyes adatokat közli azokkal, akikkel
az eredeti személyes adatokat is közölte.

4.5

Elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat. A Szervező köteles törölni a személyes adatot,
▪ ha a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
▪ ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más alapja,
▪ ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
▪ ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte,
▪ ha a személyes adatokat a Szervezőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
Törlés esetén a Szervező a személyes adatokat törölteti azokkal is, akikkel az eredeti személyes adatokat közölte.

4.6

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés oka nem egyéb más kényszerítő jellegű jogos ok,
vagy az nem jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

4.7

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
▪ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (az adatkezelés korlátozása a pontosság ellenőrzésének
időtartamára vonatkozik),
▪ az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
▪ a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
▪ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben).
Az érintett jogait uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja, ha tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok
lényeges tartalmát, valamint a GDPR 23. cikk szerinti célok eléréséhez szükséges.
Central NOK Szervező Zrt.
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5
5.1

Harmadik személlyel kapcsolatos tájékoztatás
Közös adatkezelés

A 2.5 pontban meghatározott adatkezelés kivételével a Szervező minden adatkezelése önálló adatkezelésnek minősül.

5.2

Adatfeldolgozó igénybevétele

5.2.1 A Szervező a 2. pontban felsorolt személyes adatok informatikai rögzítése, feldolgozása és tárolása során az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Brightdea Solutions Kft.
2142 Nagytarcsa, Boglárka utca 9.
Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
5.2.2 A 2.4 pontban részletezett hangrögzítés tekintetében adatfeldolgozó:
Ace Telecom Kft.
1037 Budapest, Zay utca 3.
5.2.3 A Szervező 2.2 pontban felsorolt adatok esetében a Szervező és a nemzeti otthonteremtési közösségek főkönyvi
könyveléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai:
Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
5.2.4 A Szervező honlapját saját maga üzemelteti, külső tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen. A
tárhelyszolgáltató részére adatátadás nem történik. A Szervező honlapján kizárólag a 2.3. pontban meghatározott
személyes adatok találhatók meg.
5.2.5 A Szervező jogi képviseletét ellátja:
Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 4.

6

Adatvédelmi intézkedések

Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szervező garantálja, hogy a kezelt adatok hozzáférhetők, hitelességük és
hitelesítésük biztosított.
Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szervező garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag sem férhetnek
hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.
A Szervező titkosítás nélküli elektronikus levélben nem küld személyes adatot. A Szervező ügyfeleit a www.cnok.hu
oldalon elérhető egyéni belépési kóddal védett személyes, más számára el nem érhető ügyfélkapun keresztül
tájékoztatja. A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség a belépési adatokkal (felhasználó név, jelszó) történő
visszaélésekért, ha az az ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szervező a jelen
tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.
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7

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

A Szervező további adatkezelési és adatvédelmi rendelkezései megtalálja a Szervező adatkezelési szabályzatában
(www.cnok.hu).

Central NOK Szervező Zrt.

Adatkezelési nyilatkozat

8|O l d a l

