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Személyes adatok CPIPG Társaságok általi kiválasztott kezelésére vonatkozó 
tájékoztató 

 
Az alábbiakban az Ön személyes adatainak a CPIPG társaságok (a „CPIPG Társaságok”) általi, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a „Rendelet”) és a kapcsolódó 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről kaphat tájékoztatást. A CPIPG Társaságok mint 
adatkezelők a jelen dokumentum szerint kezelik a személyes adatokat. 
 

Személyes Adatok kezelése 

A CPIPG Társaságok a személyes adatokat a konkrét cél eléréshez szükséges terjedelemben és ideig 
kezelik. 

1. Adatkezelés célja Bérleti szerződések megkötése és teljesítése.  

Adatkezelés céljának leírása Bérlőkről és kapcsolattartó személyekről nyilvántartás 
vezetése, szerződések aláírása és a szerződésekre vonatkozó 
nyilvántartás vezetése, bérlőkkel való kommunikáció és 
visszajelzések beszerzése, meghatalmazásokra vonatkozó 
nyilvántartás vezetése, könyvelés, számlázás, beszámolók és 
forgalmi adatok beszerzése, bankszámla kivonatok kezelése, 
bankgaranciákra, óvadékokra és biztosítási szerződésekre 
vonatkozó nyilvántartások vezetése, követelések kezelése, 
bejövő postai küldemények nyilvántartása, bérlői forgalmi 
rendszámok nyilvántartása, bérlői képzésekre vonatkozó 
nyilvántartás vezetése. 

Jogalap A felek jogos érdeke vagy az érintettel megkötött szerződés. 

Személyes adatok kategóriái  Kapcsolattartási adatok, banki adatok, szerződés aláírásához 
kapcsolódó azonosítási adatok, képzésekről vezetett 
jelenléti ív. 

Érinettek kategóriái Bérlők munkavállalói, bérlők képviselői, CPIPG Társaságok 
munkavállalói, biztosító társaságok és bankgarancianyújtók 
munkavállalói és képviselői. 

Személyes adatok forrása A másik szerződő fél. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 
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Személyes adatok tárolási ideje A bérleti szerződések ideje és az azt követő 10 év igények 
elleni védekezés érdekében. Könyvelési dokumentáció – a 
dokumentum kiállításától számított 10 év. 

A magyar társaságok esetében ez 8 év. 

 

2. Adatkezelés célja Jelenlegi és jövőbeli bérlőkre és üzleti partnerekre 
vonatkozó információs rendszerekben lévő adatbázis 
kezelése és használata. 

Adatkezelés céljának leírása Bérlőkkel és üzleti partnerekkel való rendszeres 
kommunikáció. 

Jogalap A CPIPG Társaságok jogos érdeke vagy érintett általi 
hozzájárulás. 

Személyes adatok kategóriái Családnév, keresztnév, telefonszám (mobil), e-mail, pozíció, 
cégnév, postai cím. 

Érinettek kategóriái Munkavállalók és bérlők/üzleti partnerek törvényes 
képviselői. 

Személyes adatok forrása A másik szerződő fél. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje 
(mindaddig, amíg legalább a 
következő lehetőségek közül az egyik 
érvényes) 

Meglévő bérlők és üzleti partnerek esetében a szerződés 
tartama és azt követő 10 éves időtartam. 

Jövőbeli bérlők esetében, az úgynevezett bérleti HoT (az 
alap bérleti feltételekre vonatkozó előzetes megállapodás) 
tartama  és az azt követő 10 éves időtartam. 

Hozzájárulás esetén a hozzájárulás tartamára. 

Más esetekben (nem került szerződés aláírásra, nem adtak 
hozzájárulást) a potenciális bérlőkkel/üzleti partnerekkel 
történő egyeztetés tartama és az azt követő 5 év. 

 

3. Adatkezelés célja Tenderek, vállalkozási szerződések megkötése és 
teljesítése. 
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Adatkezelés céljának leírása Potenciális szolgáltatásokat vagy terméket nyújtó 
vállalkozók azonosítása, kérelmek küldése, vállalkozóktól 
ajánlatok összegyűjtése, szerződéstárgyalás, aláírás és 
szerződés nyilvántartás, vállalkozókról és 
kapcsolattartóikról nyilvántartás vezetése, kommunikáció 
vállalkozókkal és vállalkozói visszajelzések, számlákra 
vonatkozó bizonyítékok, teljes jogkörre vonatkozó 
bizonyítékok, bejövő postai küldemények kezelése. 

Jogalap A CPIPG Társaságok jogos érdeke vagy az érintettel 
megkötött szerződés. 

Személyes adatok kategóriái  Kapcsolattartási adatok, tanulmányok, banki adatok, a 
szerződés aláírására vonatkozó azonosítási adatok. 

Érinettek kategóriái Vállalkozók munkavállalói és képviselői, CPIPG Társaságok 
munkavállalói. 

Személyes adatok forrása A másik szerződő fél, e-cégjegyzék 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje Szerződéses dokumentáció – a szerződés tartama és az azt 
követő 10 év igények elleni védekezés érdekében. 
Könyvelési dokumentáció – a dokumentum kiállítását 
követő 10 év.  A magyar társaságok esetében ez 8 év. 
A kiválasztási folyamat végét követő 5 év, amennyiben 
nem került partner kiválasztásra. 

 

4. Adatkezelés célja Nyilvános wi-fi nyújtása. 

Adatkezelés céljának leírása Látogatók részére Internetkapcsolat nyújtása. 

Jogalap A CPIPG Társaságok jogos érdeke, hogy nyilvános wi-fi 
hálózatot üzemeltessenek. 

Személyes adatok kategóriái Családnév, keresztnév, e-mail, a kapcsolódott eszköz 
azonosítása és műszaki adatai (IP cím, MAC cím, IMEI, 
UDID stb.). 

Érinettek kategóriái Látogatók. 
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Személyes adatok forrása Kapcsolódott eszközök. 

Személyes adatok címzettjei A kapcsolatot biztosító külső szolgáltató. 

Személyes adatok tárolási ideje Legfeljebb 30 nap. 

 

5. Adatkezelés célja Rendezvények, versenyek és hűségprogramok 
szervezése, hírlevélküldés. 

Adatkezelés céljának leírása Kommunikációs célból meglévő és potenciális 
vásárlókról nyilvántartás vezetése, termékek ajánlása, 
bevásárlóközpontok, kedvezmények és ajánlatok 
bemutatása.  

Jogalap Érintettek által megadott hozzájárulás vagy 
rendezvények esetében az adatkezelő jogos érdeke. 

Személyes adatok kategóriái Családnév, keresztnév, titulus, e-mail, telefon, lakcím, 
életkor, születési datum, nem, helyszín, audiovideo 
felvételek vagy rendezvényről készült fotók. 
 

Érinettek kategóriái Látogatók, rendezvényen résztvevők, vállalkozók, 
előfizetők/feliratkozók, 15 évnél fiatalabb személyek, 
szerződött partnerek, bérlők munkavállalói. 

Személyes adatok forrása Természetes személyek. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje A hozzájárulás időtartama, a rendezvény időpontját 
követő 3 év. 

 

6. Adatkezelés célja Kamerarendszer (CCTV) működtetés. 

Adatkezelés céljának leírása A biztonsági okokból telepített kamerák által készített 
felvételek rögzítése. 

Jogalap A CPIPG Társaságoknak tulajdon és a természetes 
személyek egészségének védelméhez fűződő jogos 
érdeke. 
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Személyes adatok kategóriái A kamerarendszer (CCTV) által megfigyelt területen 
tartózkodó személyekről és gépjárművekről készített 
videófelvételek. 

Érinettek kategóriái Látogatók, munkavállalók és más személyek. 

Személyes adatok forrása Kamerarendszer (CCTV). 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje Legfeljebb 7 nap.  

Legfeljebb 30 nap a romániai vállalatok számára. 

 

7. Adatkezelés célja Recepción, épület és parkolóhely belépési 
rendszereken keresztül történő belépések 
regisztrálása. 

Adatkezelés céljának leírása A CPIPG Társaságok belső területeire és parkolóhelyeire 
vagy garázsaiba történő belépés bizonyítása és 
kezelése. 

Jogalap A CPIPG Társaságoknak tulajdon és a természetes 
személyek egészségének védelméhez fűződő jogos 
érdeke. 

Személyes adatok kategóriái Családnév, keresztnév, belépőkártyák száma, rendszám, 
lakcím. 

Érinettek kategóriái Látogatók, munkavállalók és más személyek. 

Személyes adatok forrása Természetes személyek. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok, property managerek, és az adott 
ingatlannal kapcsolatban szolgáltatást nyújtó más 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje Rögzítéstől számított 6 hónap.  A Magyar társaságok 
esetében: távozást követő 24 óra. 
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8. Adatkezelés célja Szerződések megkötése vásárlókkal és azok kezelése. 

Adatkezelés céljának leírása Vásárlókkal történő kommunikáció, igények kezelése, 
szerződések és megrendelések megkötése és azok 
kezelése, számlázás, követeléskezelés, szállítólevelek 
kiállítása, könyvelés, bankszámla kivonatok kezelése, 
kapcsolattartó személyek regisztrációja, bejövő postai 
küldemények nyilvántartása. 

Jogalap A felek jogos érdeke vagy az érintettel megkötött 
szerződés.  

Személyes adatok kategóriái Kapcsolattartási adatok, banki adatok, szerződések és 
megrendelések aláírására vonatkozó azonosító adatok. 

Érinettek kategóriái Vásárlók és azok törvényes képviselői és munkavállalói. 

Személyes adatok forrása A másik szerződő fél, e-cégjegyzék. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje A szerződés tartama és az azt követő 10 év igények 
elleni védekezés érdekében. 

Más esetekben (nem került szerződés aláírásra) a 
potenciális üzleti partnerekkel történő egyeztetés 
tartama és az azt követő 5 év.  

 

9. Adatkezelés célja Ingatlan adatok kezelése. 

Adatkezelés céljának leírása Meglévő bérleti szerződések, szolgalmak, ingatlan 
adásvételi szerződések, vonatkozó fizetések 
nyilvántartásának vezetése, kapcsolattartó személyek 
regisztrációja. 

Jogalap A CPIPG Társaságok jogos érdeke. 

Személyes adatok kategóriái Kapcsolattartási adatok, szerződések aláírásához 
kapcsolódó azonosítási adatok, bankszámla adatok. 

Érinettek kategóriái Szerződéses partnerek, ingatlan tulajdonosok és az 
ingatlan melleti használók. 

Személyes adatok forrása A másik szerződő fél, takarnet. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok. 
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Személyes adatok tárolási ideje A szerződés tartama és az azt követő 10 év igények 
elleni védekezés érdekében. 

Az ingatlan adásvételi szerződéseket természetüknél és 
különös jelentőségüknél fogva állandóan meg kell őrizni 
mint levéltári anyag. 

Más esetekben (nem került szerződés aláírásra) a 
potenciális üzleti partnerekkel történő egyeztetés 
tartama és az azt követő 5 év.  

 

10. Adatkezelés célja Ingatlan adásvételi szerződések megkötése és 
teljesítése. 

Adatkezelés céljának leírása Az értékesített ingatlanok tulajdonosairól és 
kapcsolattartóiról, szerződések aláírásáról és 
regisztrációjáról, ingatlantulajdonosokkal folytatott 
kommunikációról, az adásvételi szerződésekből eredő 
kötelezettségek teljesítéséről nyilvántartás vezetése.  

Jogalap A szerződő felek jogos érdeke vagy ahol alkalmazandó 
az érintettekkel kötött szerződés. 

Személyes adatok kategóriái Szerződésekben személyazonosító adatok: családnév, 
keresztnév, titulus, születési idő, személyi igazolvány 
szám (kizárólag régebbi szerződések esetében), állandó 
lakcím. 
Kapcsolattartási adatok: családnév, keresztnév, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím. 

Érinettek kategóriái Ingatlantulajdonosok és azok képviselői. 

Személyes adatok forrása Érintettek vagy azok képviselői. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok. 

Az ingatlantulajdonosok részére ügyfélkapcsolati 
szolgáltatást (ideérte a panaszkezelést) nyújtó 
személyek (jogi és természetes). 

Személyes adatok tárolási ideje A szavatossági időszak tartama és az azt követő 10 év 
igények elleni védekezés érdekében. 
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11. Adatkezelés célja Honlapkezelés. 

Adatkezelés céljának leírása Bizonyos személyes adatok gyűjtése sütik és más 
technológiák használatával. 

Jogalap A CPIPG Társaságoknak a honlap teljesítményének és 
hatékonyságának fejlődése, valamint a honlap 
látogatottságával és felhasználói preferenciákkal 
kapcsolatos analitikák elvégzése iránti jogos érdeke; 
honlap látogatóinak hozzájárulása. 

Személyes adatok kategóriái IP cím, eszköz típus és annak egyedi azonosító száma, 
böngésző típus, operációs rendszer, geolokáció (pl. 
ország), harmadik technológiai szolgáltató által rendelt 
egyedi azonosító és egyéb műszaki adat. 

Érinettek kategóriái Honlap látogatói. 

Személyes adatok forrása A honlap látogatójának végső eszköze. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok. 

Analitikai és marketing szolgáltatásokat nyújtó 
társaságok. 

Személyes adatok tárolási ideje Az időtartam az adott honlapon kerül feltüntetésre. 

 

12. Adatkezelés célja Érdeklődő felektől érkező megkeresések alapján 
információ a CPIPG Társaságok projektjeihez tartozó 
ingatlanokra vonatkozó ajánlatokról és 
értékesítésekről. 

Adatkezelés céljának leírása Ajánlatok küldése, érdeklődő felekkel történő 
kommunikáció, megkeresések feldolgozása, érdeklődő 
személyekről és kapcsolattartó személyekről 
nyilvántartás vezetése. 

Jogalap A CPIPG Társaságok jogos érdeke. 

Személyes adatok kategóriái Családnév, keresztnév, ingatlan azonosító adatok, 
telefonszám, e-mail cím. 

Érinettek kategóriái Mindazok, akik ajánlatot kívánnak adni és akik az 
ingatlannal kapcsolatos információ iránt érdeklődnek. 
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Személyes adatok forrása Érintettek vagy azok képviselői. 

Személyes adatok címzettjei CPIPG Társaságok. 

Az ingatlantulajdonosok részére felhőszolgáltatás és 
ügyfélkapcsolati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (jogi 
és természetes személyek). 

Személyes adatok harmadik országba 
történő továbbítása 

Az érdeklődési folyamat keretében gyűjtött személyes 
adatok felhő- és kapcsolódó szolgáltatókon 
(alvállalkozókon) keresztül harmadik országba 
kerülhetnek továbbításra. Ahol a továbbítások olyan 
országokat érintenek, amelyekre az Európai Bizottság 
megfelelőségi határozatot nem adott ki, a CPIPG az 
Európai Bizottság által kiadott általános szerződési 
feltételeket (Bizottság 2021/914 végrehajtási 
határozata) használja annak érdekében, hogy megfelelő 
garanciát biztosítson az adatok nemzetközi 
továbbításához. 

Személyes adatok tárolási ideje Az ajánlat tartama. 

 

További információ a személyes adatokra vonatkozóan, beleérve többek között a személyes adatok 

kezeléséhez kapcsolódó jogok listára, ezen adatok kezelésének módjára és a CPIPG Társaságok 

Adatvédelmi Tisztviselőinek kapcsolattartási adataira vonatkozó információkat, a CPI Adatvédelmi 

Tájékoztatójában kerül felsorolásra, mely itt található:  http://cpipg.com/data-protection-policy. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
http://cpipg.com/data-protection-policy

