CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL
DATA

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSÉHEZ

I hereby granto to

Ezúton a

1.

HB
REAVIS
Real
Estate
Development
Fund (having its registered seat: 1133 Budapest,
Árbóc utca 1-3. HUB 3 ép. 5. em.; MNB registration
number: 1222–27; statistical identification number.:
19090683-6820-915-01, tax identification number.:
19090683-2-44), represented by HB REAVIS
Investment Management správ. spol., a.s., having its
registered seat at Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava,
Slovak Republic, company registration number: 50
549 065

1. HB REAVIS Real Estate Development Fund
(székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3 ép.
5. em. MNB nyilvántartási szám: 1222-27; statisztikai
azonosító szám: 19090683-6820-915-01, adószám:
19090683-2-44),
HB
REAVIS
Investment
Management správ. spol., a.s., székhely: Mlynské
Nivy 16, 821 09 Bratislava, Szlovák Köztársaság,
cégjegyzékszám: 50 549 065 képviseletében.

2.

Agora Sky Kft., having its registered seat at 1133
Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em.,
Hungary, ID No.: Cg. 01 09 393159 (hereinafter
referred to as the “HB Reavis” or “we”),

2. Agora Sky Kft. székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca
1-3. HUB 3. ép. 5. em. cégjegyzékszám: Cg. 01 09
393159 továbbiakban: “HB Reavis” vagy “ mi”)

free and voluntary consent to the processing of
personal data under the below set conditions

szabad és önkéntes hozzájárulásomat adom a
személyes adataim kezeléséhez az alábbiakban
meghatározott feltételek szerint

HB Reavis is part of the HB Reavis Group, which consists
of all entities consolidated under the group holding HB
Reavis Holding S.A. with its headquarters in Luxembourg
(hereinafter referred to as the “HB Reavis Group“) due to
which the reference to HB Reavis Group may be found in
the Consent,

A HB Reavis (továbbiakban “HB Reavis” vagy “mi”) a HB
Reavis Csoport tagja, amely magába foglalja a
luxembourgi székhelyű HB Reavis Holding S.A. alá
tartozó összes konszolidált társaságot, (továbbiakban “HB
Reavis Csoport”), emiatt az Adatkezelési Tájékoztatóban
a HB Reavis Csoportra utalások találhatóak.

What is our purpose for the processing of your
personal data?

Mi a célunk az Ön személyes adatainak kezelésével?

Promotion of our products and services, improving our
brand and goodwill by providing you with our newsletters,
invitations to our events, marketing alerts and follow-up
marketing materials via e-mail.

Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy fejlesszük
a brandünket és üzleti joghírnevünket azzal, hogy
hírleveleinket és az eseményeinkhez, illetve üzleti
tevékenységünkhöz kapcsolódó marketing anyagokat
megküldjük e-mailen keresztül.

What kind of personal data do we process?

Milyen személyes adatot kezelünk?

Name, surname, e-mail and postal code (if applicable).
For how long do you grant this consent?

Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím és irányítószám (ha
van)
Mennyi időre szól ez a hozzájárulás?

Consent is granted for indefinite period.

A hozzájárulás határozatlan ideig szól.

If you give us consent to provide you with our marketing
content and newsletter, we store your personal data until
you unsubscribe from our consent database. By granting
the consent you further acknowledge that you can withdraw

Ha hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez,
személyes adatait addig tároljuk, amíg le nem iratkozik az
adatbázisunkból. A hozzájárulás megadásával Ön
tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulását

the consent electronically by clicking on “unsubscribe” in
any of our e-mail sent to you or by clicking on “Privacy
Management” on our web page. Here you can withdraw the
consent before the lapse of the time you granted it for, i.e.,
at any time. Withdrawal of the consent is without prejudice
to the lawfulness of our processing of your personal data
prior to such withdrawal.

elektronikus úton visszavonhatja, ha bármelyik Önnek
küldött e-mailben a "leiratkozás" gombra kattint, vagy ha a
weboldalunkon az "Adatvédelem” gombra kattint. Itt
visszavonhatja a hozzájárulást az Ön által megadott idő
lejárta előtt, azaz bármikor. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti az Ön személyes adatainak a visszavonás előtti
kezelésének jogszerűségét.

Once we no longer need your personal data for the
purposes for which we processed it, we will delete your
personal data or archive it for the period of time specified
by law or the archiving plan

Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira
azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat feldolgoztuk,
töröljük az Ön személyes adatait, vagy törvényben, vagy
az archiválási tervben meghatározott ideig archiváljuk
azokat.

What is our legal basis for the processing of your
personal data?

Mi az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja?

We process your personal data on the basis of a consent
under Article 6 (1) (a) of GDPR.

Személyes adatait a GDPR 6. cikkének (1) (a) pontja
szerint adott hozzájárulás alapján kezeljük.

With whom do we share your personal data?

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Based on the various agreements with the third parties
acting as our processors, joint controllers or separate
controllers, we provide your personal data to the following
companies and to the following extent:

Harmadik féllel kötött megállapodás alapján, amelyek
szerint a mi adatfeldolgozónkként, közös adatkezelőként
vagy különálló adatkezelőként, biztosítjuk a személyes
adatait a következő társaságoknak a következő
mértékben:

•

Webikon s. r. o. registered office: Vápenná 15,
Bratislava 821 04, ID: 46 809 422 registered with the
Commercial Register maintained by the District Court
in Bratislava I, File No. 83737/B, for this extent of data
processing: providing IT services

•

Webikon s. r. o., székhely: Vápenná 15,
Bratislava 821 04, cégjegyzékszám: 46 809 422
az adatfeldolgozás következő mértékben történik:
informatikai / weboldalszolgáltatások.

We may share your personal data within the companies in
HB Reavis Group. We also may be obliged to provide your
personal data to public authorities, in particular courts and
law enforcement agencies (police and prosecutors) only to
the extent necessary and within the limits of the law.

Megoszthatjuk továbbá az Ön személyes adatait a HB
Reavis Csoporton belül. Megadhatjuk továbbá az Ön
személyes adatait hatóságok, különös tekintettel
bíróságok,
rendvédelmi
szervek
(rendőrség
és
ügyészség) részére, kizárólag a jogszabályok által
meghatározott mértékben és keretek között.

From whom do we get the personal data?

Kitől kapjuk személyes adatait?

We get personal data from you.

Öntől kapjuk személyes adatait.

Do we use automated individual decision-making?

Használunk-e
eljárásokat?

No, we do not use automated individual decision-making.

Nem, nem
eljárásokat.

Do we transfer your personal data to third countries?

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

automatizált

használunk

automatizált

döntéshozatali

döntéshozatali

Your personal data are processed within the territory of
Hungary and other states of the European Union. Your
personal data can be processed by a country outside of
European Union if this third country has been confirmed by
the European Commission as a country with adequate level
of data protection or if other appropriate data protection
safeguards exist (for example, binding corporate privacy
rules or EU standard data protection clauses).

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország
területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül
történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén
abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az
adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő
adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette
vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel
rendelkezik (például kötelező erejű vállalati szabályzatok
(policy-k) vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi
előírások).

What are your rights?

Milyen jogai vannak Önnek?

Your rights as a data subject are stated below. Please note
that the exact conditions to exercise these rights are set out
in detail in Chapter III of GDPR, while in a particular
circumstance not all rights may be exercised. You have
following rights:

Az Ön, mint érintett jogait az alábbiakban soroljuk fel.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek,
amelyek fennállása esetén jogait gyakorolhatja a GDPR
III. fejezetében találhatók, míg bizonyos körülmények
fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a
következő jogai vannak:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Access to personal data we process about you
Rectification of incorrect or inaccurate personal data
and add incomplete personal data
Restriction, i.e. blocking of processing of your personal
data
The deletion of personal data in case the purpose
absence or unauthorized data processing
Submission of an objection to the processing of
personal data if you believe that our data processing is
not justified
Be excluded from automated decision-making
Listing of personal data in a structured and machinereadable format or for another controller
Revocation of consent to the processing of personal
data
To lodge a complaint with the supervisory authority

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Az érintett hozzáférési joga
A helytelen vagy pontatlan személyes adatok
helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes
adatok kiegészítésének joga
Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a
személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
Személyes adatok törléséhez való jog, ha a
kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan
adatkezelés esetén
Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése
ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
Automatizált döntéshozatali eljárásból való
kizárás jog
Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható
formátumban vagy másik adatkezelő által
Személyes
adatok
kezeléséhez
adott
hozzájárulás visszavonásának joga
Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

How can you exercise your rights?

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Electronically: dataprivacy@hbreavis.com
In writing to the address: Agora Sky Kft. To att.: legal
department, 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5.
em
Telephone: +421 918 723 243

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com
Írásban: Agora Sky Kft. jogi részleg figyelmébe székhely:
1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em,
Telefonszám: +421 918 723 243

We strive to protect your privacy as much as possible and
therefore we process your personal data in compliance with
GDPR and all other relevant laws. However, if you disagree
with the way we handle your personal data, you can
exercise your rights via our Data Protection Officer at:

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban
megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az
egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően
kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal,
ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai
érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot
adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Data protection officer’s contact: Erika Wild, contact point
at Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovak
Republic,
tel.
+421
918
723
243,
email:
dataprivacy@hbreavis.com

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin
City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák
Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email:
dataprivacy@hbreavis.com

Or you can file a complaint in supervising authority
regarding the processing of your personal data. Your local
supervisory authority may be found at:

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az
adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat
kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti
hatóságának elérhetősége az alábbi linken találhat:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm

https://www.naih.hu/
https://www.naih.hu/

