
 

 
Adatvédelem 

 
Az IndustriaHáz (Industria Béta Kft., Industria Gamma Kft., Industria 
Delta Kft. adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi szabályzata 

  

Az IndustriaHáz cégek, 
az Industria Béta Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-124069; Adószám: 14515837-2-13; 
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4/10.; 
az Industria Gamma Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-117215; adószám: 10626973-2-
13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4. 10. 
és az Industria Delta Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-135194: Adószám: 12426803-2-
13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4/10.) 
mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatvédelmi Szabályzattal tesz 
eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv.) 20. §-a által előírt, személyes 
adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének. 
Alapfogalmak: 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy. 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat. Az IndustriaHáz által kezelt 
adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cím, dátum és tárgyalási időpont, továbbá 
az Partner által megadott egyéb személyes adatok. 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amelyben személyes adatainak törlését kéri. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre vonatkozóan döntést hoz, a döntést végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége 
(adatfelvétel, rendszerezés, tárolás, lekérdezés, törlés). 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon,hogy a helyreállítása többé 
nem lehetséges. 
Az adatkezelés 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges módon és ideig kezelhető. 
Az adatkezelés céljai 
Az adatkezelés célja: az IndustriaHáz kínált ingatlanok megvásárlása, bérlete vagy 
egyéb szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfelei részére az ingatlanok, a szolgáltatások 
megismertetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfelek visszahívása, válasz 



adása az ügyfelek részére, valamint ezen témakörökhöz kapcsolható ügyviteli 
feladatok ellátása. 
Adatkezelés jogalapja: 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha 
ahhoz az érintett hozzájárul. 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett (a továbbiakban: Érintett) 
önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás 
céljából: 
- vezeték és keresztnév 
- email cím 
- telefonszám 
- cím 
Az Érintett az IndusriaHázzal történő első kapcsolatteremtés során, papír alapú 
nyomtatvány kitöltésével, vagy e-mailben az adatok önkéntes megadásával adja meg 
az adatkezeléshez való hozzájárulást. 
Az Adatkezelő szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes 
adatok vonatkozásában, azokat az Érintett hozzájárulásától eltérően nem hozhatja 
harmadik személy tudomására. 
Tájékoztatás az adatkezelésről 
Az Info törvény 20. § alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való 
hozzájárulás önkéntes, egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatáson 
alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és 
részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatja az Adatkezelő az 
Érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen 
Szabályzatot az Érintett az IndustriaHáz honlapjain (www.raktar-muhely.hu; 
www.industriahaz.hu, www.industriapark.hu; www.exit55.hu; www.muhely.info) 
honlapon megismerheti. 
Az IndustriaHáz által működtetett honlapokon anonim látogatóazonosító (cookie, süti) 
működik, amely egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók 
számítógépére helyeznek el. Ilyen jelsorozat alkalmazása során a teljes IP cím 
tárolása nem történik meg - önmagában nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót 
azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy 
bármilyen más személyes információ megadása a honlapok látogatása során nem 
történik. 

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: 
Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az 
adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő 
tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá ? az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén ? az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb 25 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást. 
Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak 
törlését. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet 
kezdeményezni: 
a, postai úton a társaságok székhelycímén 
b, e-mail útján az info@industriahaz.hu 
Az adatok törlésének határideje: az Érintett kérésére a törlési kérelem átvételét 
követő 30 napon belül, amennyiben nem történt üzletkötés. Amennyiben az Érintettel 
létrejött bármilyen szerződés, úgy a személyes adatok törlésének határideje ? a 



számviteli szabályoknak megfelelően ? az adott évet követő 8. év december 31. 
Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az 
érintett ? az Info törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint ? kéri, az adatkezelés 
célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Jogorvoslat 
Érintettek egy esetleges jogsértés esetén az Info törvényben foglaltak alapján az 
adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is 
érvényesíthetik. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan 
módosítsa. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a 
honlapjain teszi közzé. 
 


