
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 
 

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás ügyfelek és potenciális ügyfelek számára. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével, valamint a Szlovák Köztársaság 18/2018 Z.z. sz. a 

személyes adatok védelméről szóló módosított törvénnyel kapcsolatban 2018. 05. 25- től a személyes 

adatok kezelésében új szabályok lépnek életbe. 

 

Kérjük, fordítson kellő figyelmet erre a tájékoztatásra. 

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT FELDOLGOZÓ SZOLGÁLTATÓ 

 

European Investment Centre, o.c.p., a. s., székhelye Tomášikova 64, Bratislava - mestská časť Nové 

Mesto 831 04, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 36 864 633, bejegyezve a Bratislava I Járási 

Bíróság cégjegyzékében az Sro rész, 4851/B sz. betét alatt ( a továbbiakban „EIC“).  

 

FELELŐS SZEMÉLY 
 

MENTOR KONZULT s.r.o., székhelye: Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, Szlovák Köztársaság, e-mail: 

holbling@mentorkonzult.eu. 

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK CÉLJA 

 

Az Ön személyes adatainak kezelését főként a Szlovák Köztársaság 566/2001 Z. z. sz. az értékpapírokról 

szóló , valamint a 297/2008 Z.z. számú, a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának és a 

terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló módosított törvény (a továbbiakban „Törvények“) 

alapján végezzük. 

A személyes adatok kezelésének a célja befektetési szolgáltatásokról szóló szerződések megkötése és 

kezelése, valamint ügyfélnyilvántartás. 

A befektetési szolgáltatások céljából kezelt adatok terjedelmét a Törvények határozzák meg.  

A fent említett célból az Ön személyes adatainak a szolgáltatása önkéntes, azonban elengedhetetlen a 

szerződés megkötése, majd annak kezelése szempontjából. 

 

Azok a SZEMÉLYEK, AKIK HOZZÁFÉRHETNEK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ  

 

Az Ön személyes adatai nem kerülnek harmadik személyekhez. 

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSI IDEJE  

 

Az EIC cég az Ön személyes adatait csak a feltétlenül szükséges ideig tárolja, ezt követően azok felügyelet 

mellett megsemmisítésre kerülnek. Az Ön személyes adatai a szerződéses viszony időtartama alatt kerülnek 

kezelésre majd ezt követően a külön jogszabályokban, pld. a Törvényekben, az irattárról szóló törvényben, 

a könyvelésről szóló törvényben, az adótörvényekben meghatározott ideig (általában 10 évig) kerülnek 

tárolásra és szükség esetén ezek az időtartamok meghosszabbodnak az általánosan érvényes elévülési 

időszakkal (a lehetséges bírósági eljárások keretében). 

 

AZ ÖN SZOLGÁLTATOTT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI 

 

Az új jogszabály az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önnek az alábbi jogok 

érvényesítését teszi lehetővé: Önnek joga van az EIC céghez és a felelős személyhez fordulni, és kérni az 

Ön személyes adataihoz való hozzáférést (annak igazolása, hogy az Ön személyes adatainak kezelése 

megtörténik e). Informatikai rendszerünkbe történő belépéssel ez a jog Önt automatikusan megilleti. Önnek 

joga van tájékoztatást kapni arra a forrásra vonatkozóan, amelyből az Ön személyes adatai származnak (a 

forrás az Ön számlanyitási kérvénye az EIC-nél), mely személyes adatai kerülnek feldolgozásra, joga van 

az adatok törléséhez, javításához, joga van kifogást emelni, korlátozni az adatok kezelését és joga van az 

Ön személyes adatait más személyhez átvinni. Amennyiben azt szükségesnek tartja, Ön panasszal fordulhat 

a Szlovák Adatvédelmi Hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov SR) is. 

 

Bármilyen kérdése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon a felelős személyhez, a  

Mentor Konzult s.r.o. céghez,  tel., e-mail: holbling@mentorkonzult.eu. 

mailto:holbling@mentorkonzult.eu

