
Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat 
 
1. Az adatkezelők megnevezése: 

A Monor Régió Iroda Hálózat, amely az alábbiakat foglalja magában:  

- a Dabas Régió Ingatlaniroda 

- az Dabas House Ingatlaniroda 

- az Albertirsa Régió Ingatlaniroda 

- a BRION Ingatlaniroda 

 

2. A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja  

 

A Monor Régió Ingatlaniroda az ingatlant megtekinteni kívánó ügyfelei következő adatait kezeli: az ügyfél neve, születési neve, 

lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, 

címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja.  

Az adatkezelés célja és jogalapja:  

- Elektronikus levélben további megtekintésre javasolható ingatlanokról a Monor Régió Ingatlaniroda tájékoztasson 

- az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása az ügyfélnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes 

hozzájárulása alapján,  

- az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Monor Régió Ingatlaniroda jogszerű polgári jogi igényének 

érvényesítése érdekében az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján.  

 

 

3. Adattovábbítás 

 

A Monor Régió Ingatlaniroda az ügyfél személyes adatait kizárólag a Monor Régió Ingatlaniroda megkerülésével történő 

ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa vagy a Franchise Partner 

által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek. 

 

4. Az adatkezelés időtartama  

A Monor Régió Ingatlaniroda jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában 

foglaltak alapján az adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított két év. Ezt követően az adatkezelő 

az ügyfél adatait törli. A Monor Régió Ingatlaniroda törli az ügyfél adatait, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem 

kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta.  

 

5. Az adatkezelés módja  

Az adott Franchise Partner ingatlan-tanácsadója vagy egyéb közreműködője rögzíti a Monor Régió Ingatlaniroda központi 

elektronikus adatbázisába az ügyfél személyes adatait, valamint a Monor Régió Ingatlaniroda által közvetített ingatlan adatait. Az 

ügyfél személyes adataihoz a Monor Régió Ingatlanirodán kívül a Monor Régió Ingatlaniroda azon Franchise Partnere, illetve a 

Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában 

van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.  

 

6. Az érintettek jogai 

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Monor Régió Ingatlaniroda által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, 

kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását. Ügyfeleink a Monor Régió Ingatlaniroda címére (2730 Albertirsa, Vinyica u. 5.) 

megküldött levélben, elektronikus úton- e-mailben (info@brion.hu) bármikor megtilthatják az elektronikus levélben további 

megtekintésre javasolható ingatlanokról küldött ajánlatokat.  

7. Jogorvoslati lehetőségek  

 

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.  

Alulírott nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, értelmeztem és elfogadom. 

Fentieken túl nyilatkozom, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján hatályos 

adatkezelésre vonatkozóan a tájékoztatást megkaptam, arra tekintettel adataim kezeléséhez hozzájárulok.  

Megtekintési nyilatkozat egy példányát átvettem. 

 


