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11 Az adatkezelési tájékoztató célja 
 

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat, képviseli Piramis Ingatlan City Kft. ( cím: 1025. Bp. 
Verecke út 8. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve 
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott 
elvárásoknak. 

 

Amennyiben kérdése lenne je le n közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a 
t@piramisingatlan.hu e-mail címre és kollégánk megválaszolja kérdését. 

 

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak 
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartását. A Piramis Ingatlan City Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz 
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja. 

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat az alábbiakban ismerteti iratkezelési gyakorlatát. 

 

 

2 Az adatkezelő adatai 
Név: Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat, 
képviseli Piramis Ingatlan City Kft. 

Székhely: 1025. Budapest, Verecke út 8. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01/09/866786 

Adószám: 13663009-2-41 

Telefonszám: +36 1 3355 965 

E-mail: t@piramisingatlan.hu 

További adatkezelők: 

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózattal 
kapcsolatban álló Franchise Partner 
vállalkozások 

Adatvédelmi tisztviselő 
Név: Varga Csilla 

Telefonszám: +3630 864 2264 

E-mail: varga.csilla@piramisingatlan.hu 

 

 

mailto:t@piramisingatlan.hu
mailto:t@piramisingatlan.hu


3 A kezelt személyes adatok köre  2 

  Vételi Igény bejelentés során megadandó személyes 
adatok: 

- Név 

- Lakcím 

- Telefonszám 

- E-mail cím 
 

              Eladó ingatlan megtekintése során megadandó 
személyes adatok: 

- Név 

- Szeméyi igazolvány szám 

- Lakcím 

- Telefonszám 

- E-mail cím 
 
    

              Eladó ingatlan adatbázisba kerülése során megadandó 
személyes adatok: 

- Név 

- Szeméyi igazolvány szám 

- Lakcím 

- Telefonszám 

- E-mail cím 

- Ingatlan helyrajzi száma, egyéb paraméterei 

- Ingatlan fotói 



         Speciális személyi adatok, melyek kizárólag az 
adásvételi- és bérleti szerződések elkészítéséhez 
szükségesek: 

- Név, születési név, anyja neve 

- Szeméyi szám, adószám / személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolata 
/ 

- Lakcím 

- Telefonszám 

- E-mail cím  
               Ezeket az adatokat nem tároljuk, csak továbbítjuk a szerződést szerkesztő 

ügyvédeknek. 

 

 Az adatkezelés célja és jogalapja 
 

 

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat abból a 
célból használja, hogy ingatlant kereső ügyfeleinek a megadott paraméterek alapján megfelelő 
ingatlant ajánljon e-mailben vagy telefonon és a kiválasztott ingatlanok vonatkozásában a 
megtekintést megszervezze. 

Eladó vagy bérbe adó ingatlanok tulajdonosaival folyamatosan kapcsolatot tart a sikeres 
értékesítés érdekében,  

A Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, 
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
esetében az érintettek a nekik e-mailben küldött ingatlan ajánlatok során egy linken 
keresztül inaktiválhatják magukat, így a későbbiekben további ajánlatot nem 
kapnak. 

 

Felhívjuk a Piramis Ingatlanközvetítő Hálózat részére adatközlők figyelmét, hogy ame nnyiben 
nem  saját személyes adataikat adják me g, az adatközlő kötelessége az érintett 
hozzájárulásának beszerzése. 

 

Adatkezelési alape lveinki összhangban vannak az adatvédelemmel kapcs olatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

    2011. évi C X II. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Infotv.); 

 

 

 



    A z Európai P arlame nt és a Tanács (E U) 2016/679 re nde le te (2016. április 27.) – a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről 
és az ilyen adatok s zabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K re nde le t hatályon kívül 
he lye zéséről (általános adatvédelmi re nde le t, G DP R ); 

    2013. évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

(P tk.);     2000. évi C . törvény – a számvitelről 

(Számv. tv.); 

    2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és te rrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról (P mt.); 

 

 

4 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
A z érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti 
elérhetőségein. 

 

 Bírósághoz fordulás joga 
 

A z érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő e lle n bírósághoz fordulhat.  A bíróság 
az ügyben s oron kívül jár e l. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás  7 

P anass zal a Ne mze ti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál le he t 

élni:  

Név: Ne mze ti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapes t, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C . Levelezési cím: 1530 Budapes t, P f.: 5. 

T e le fon, fax: 

0613911400,  

0613911410 

                      E -mail: ugyfe ls zolgalat@ naih.hu ,  Honlap: http://www.naih.hu 

http://www.naih.hu/
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