Adatkezelési-adatvédelmi tájékoztató
Gfol Korlátolt Felelősségű Társaság ( elérhetőség: 1139 Budapest, Váci út 95.), mint
Adatkezelő ( a továbbiakban: Adatkezelő) a www.raktarbank.hu oldalon keresztül
hirdetett ingatlanokkal és az ehhez kapcsolódó regisztrációval, a hirdetések
megjelentetésével kapcsolatban kezeli a felhasználók és a kapcsolatfelvevők (de nem
regisztrált) érdeklődése során megadott személyes adatait. Ezen kezelt személyes
adatok: név, e-mail cím és telefonos elérhetőség, felhasználói név és jelszó, valamint a
feladott hirdetések adatai, a továbbiakban: „kezelt adatok”. A kezelt adatok közül a
hirdetés feladásával a regisztrált felhasználó neve, e-mail címe és telefonszáma
publikus. A hirdetésben saját maga által megadott további adat válik nyilvános,
publikus adattá. A hirdetésben e-mail címet, honlap címet és cégnevet megadni nem
lehetséges.

Az adatkezeléssel érintett személyek a felhasználói fiókot létesítő, regisztrált
felhasználók, az adatkezelés jelen tájékoztató és a hatályos jogszabályok alapján
történik, melynek célja a felhasználók adatainak maximális védelme, adatvédelemmel
kapcsolatos jogaik tiszteletben tartása.

Az adatkezelés célja szabályos hirdetések megjelentetése, a regisztrált felhasználóknak
működési információk és a megjelent hirdetésekkel kapcsolatos információk küldése,
a weboldal biztonságos, jogszabályszerű működése és az ezen műveletekhez
kapcsolódó információkezelési, esetleges panaszkezelési feladatok ellátása.

Az adatkezelés csak azon személyes adatokra korlátozódik térben és időben, mely ezen
cél teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak, a kezelt
adatok körében a pontosságra és teljességre törekszünk.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ezen belül az érintett
(felhasználó) önkéntes hozzájárulása. A kapcsolatot felvevő, de nem regisztrált
felhasználók és a regisztrált felhasználók adják kifejezett, önkéntes hozzájárulásukat az
adatkezeléshez.

A felhasználók tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől a személyes adataik
kezeléséről, kérhetik továbbá a személyes adataik helyesbítését vagy törlését. Az

Adatkezelő a választ 15 napon belül köteles megadni. Ha a felhasználó nem elégedett
az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság
előtt érvényesítheti, továbbá a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat. Az Adatkezelő a személyes adatokat a
felhasználói fiók megszüntetésétől számított 30 napon belül törli, kivéve, ha a
felhasználóval szemben függő viszony áll fenn, vagy ha hatóság/bíróság számára
adatátadás válhat szükségessé. A felhasználók a regisztráció során megadott adataik
módosítását az Adatkezelőtől kérhetik a regisztráció során megadott felhasználónévvel
és jelszóval.

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő
hozzájárulásról

Alulírott kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem,
annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok.
Kijelentem továbbá, hogy adataimat a www.raktarbank.hu honlapon, az adatkezelési
tájékoztató és az általános szerződési feltételek elolvasását követően önként és a
program által megadott módon használtam.
Kijelentem, hogy a kezelt adataimat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok
helyesek és teljesek.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok továbbá a regisztráció során megadott
adataimnak közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezeléséhez.

Jelen tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 2017.01.01. napjától hatályos.

