1.

A Weboldalakon és mobil alkalmazásokban az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó
hozzájárulása.

2.

A kezelt adatok köre: A megbízó adatai, e-mail cím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a
hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

3.

Az adatok törlésének határideje: Amennyiben Megbízó megbízza Propero Propertunities Kft.t, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli
szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 8. év december 31-e.

4.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
, e-mail útján a kapcsolat@propero.hu

5.

Az adatkezelés nyilvántartási száma

6.

Az 10.1 pont szerinti hozzájárulás módja: Megbízó szerződési feltételek
elfogadásával, aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen
fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

7.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtása érdekében Propero
Propertunities Kft. jogosult lekérni Hirdető tulajdoni lapját, egyebekben a Megbízó
köteles a Propero Propertunities Kft. kérésére az ingatlan helyrajzi számát megadni
a szükséges ellenőrzés érdekében." Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Propero
Propertunities Kft. jogosult törölni a hirdetését.

8.

Tájékoztatjuk Megbízóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Propero
Propertunities Kft.-t.

9.

Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10.

A Propero Propertunities Kft. a megbízók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok
gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

11.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai
intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve
azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának
megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető

számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a
nyilvánosság számára szán.
12.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága,
teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

13.
A Felhasználókról a Propero Propertunities Kft. ezen felül csak olyan információkat gyűjt
(IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a
böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a
Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A
Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra
alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása
érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t
helyez el.
14.

A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver
küld a Felhasználó böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek
minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza
létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop,
okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A
mentés révén, mikor a Felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a
honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy
már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak
megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval
rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni
beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A
Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a
weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben,
stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja
alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

15.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat
vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a
felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a
böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig
maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. A
Szolgáltató által alkalmazott cookie-k:
a, AdWords remarketing (adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre
szabása;kezelt,adatkör:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu )
b, Facebook remarketing (adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre
szabása; kezelt adatkör:http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/ )

c, Facebook konverziókövetés (adatkezelés célja:
hatékonyságának
mérése;
kezelt
hu.facebook.com/help/cookies/ )

Facebook hirdetések
adatkör:http://hu-

d, Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati
statisztika;
kezelt
adatkör:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage) )
e, Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (adatkezelés célja: Az
oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
16.

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása.
17.

A Weboldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, és hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére
(vagy a weboldal, vagy a weboldal 1.17. pontban megjelölt partnereinek Adwords,
Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngészője egyedileg
azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a
Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes
aloldalak látogatása esetén küldjük a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben
csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint
elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók,
közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban
már látogatást tett a weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az
érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain.

18.

A
Felhasználó
itt
tilthatja
le
a
Google
hirdetések
cookieját:http://www.google.hu/privacy_ads.html , valamint a külső szolgáltatók cookie-ját
pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
A
Google
hirdetésekkel
kapcsolatos
adatvédelmi
irányelveket
itt
találja:http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

19.

20.

Propero Propertunities Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy
részére csak Szolgáltató egyes - a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak
fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. Propero Propertunities Kft.
az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem
használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

21.
A Weboldalak és mobil alkalmazások külső (nem a Propero Propertunities Kft. által
kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg
elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy
személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Propero Propertunities Kft. minden felelősségét kizárja.
22.

A Propero Propertunities Kft. igénybevételével a Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az
ÁSZF jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Propero
Propertunities Kft. összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

23.

A Propero Propertunities Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
Propero Propertunities Kft. ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy
partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit
és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a
Propero Propertunities Kft. rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését
korlátozza.

24.

A Megbízó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Propero
Propertunities Kft. feltüntetett elérhetőségein.

25.

Megbízó kérelmére Propero Propertunities Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
Propero Propertunities Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

26.

Propero Propertunities Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem
felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

27.

Propero Propertunities Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az
Ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

28.

A Propero Propertunities Kft. adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll
az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az
elutasítás indokait.

