LWM ZRT.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
www.lwm.hu
JOGI NYILATKOZAT
Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Luxemburg Wealth Management Zrt. (továbbiakban: LWM
Zrt.) tulajdonában lévő www.lwm.hu internetes címen elérhető honlap bármely oldalának megnyitásával az
alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!
1.

Az LWM Zrt. törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok megbízható forrásból
származzanak, amelyek azonban kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

2.

Az LWM Zrt. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak
használatából, az általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

3.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk
védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek jogosulatlan felhasználása
jogszabályba ütközik.
Ennek értelmében felhívjuk figyelmét, hogy a honlapunkon megjelentetett ismertetők, tájékoztatók és
elemzések egyetlen része sem sokszorosítható és terjeszthető semmilyen formában a LWM Zrt. előzetes
írásbeli engedélye nélkül.

4.

A Honlapon megjelenő adatok semmilyen körülmények között nem minősülnek befektetésre való
ösztönzésnek, értékpapír, vagy más eszköz vételére/eladására ösztönző felhívásnak, ajánlatnak a LWM
Zrt., vagy más kibocsátó részéről.

5.

Webhelyünk külső szolgáltatók, valamint harmadik fél által szolgáltatott cookie-kat (pl. Wix, Google
Analytics) használ annak érdekében, hogy látogatóinkról (demográfiai adatok, érdeklődési kör) több
információ álljon rendelkezésünkre.

6.

Az LWM Zrt., mint a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (továbbiakban KBC) függő ügynöke
köteles megfelelni a KBC Üzletszabályzatának, Adatvédelmi Szabályzatának és Etikai Kódexének.

7.

A Nyilatkozattevő kijelenti, hogy hozzájárulását önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában adta.
Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és
indoklás nélkül visszavonhatja postai úton, vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás
visszavonásával kapcsolatos egyéb információkért, kérjük keresse fel Társaságunk honlapját, vagy akár
közvetlenül munkatársainkat az info@lwm.hu email címen vagy a (+36) 1 490 0189-es telefonszámon.

8.

Az alábbi adatkezelési tájékoztató elfogadásával, a regisztráló hozzájárulása alapján az LWM Zrt. a
megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelheti, illetve a kapcsolatfelvétel
során megadott elérhetőségeken a nyilatkozattevőnek marketing célú reklám- és információs
anyagokat, hírlevelet, fogyasztói szokásokat felmérő- és ügyfél-elégedettségi kérdőívet küldhet,
valamint a nyilatkozattevőt az általa megadott bármely értesítési módon megkeresheti.
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AZ LWM ZRT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az LWM Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme és azok bizalmas kezelése mellett. Ezért az alábbiakban
kívánunk ügyfeleinknek tájékoztatást nyújtani az LWM Zrt. tudomására hozott személyes adatok megfelelő
kezelése és védelme érdekében tett lépésekről.
1.

FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen dokumentumban:
„Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Érintett: a Felhasználó, Ügyfél, vagy valamely más – az LWM Zrt-vel adatkezelési kapcsolatba kerülő –
természetes személy (pl. ügyfél, betelefonáló harmadik fél, meghatalmazott stb.)
• Felhasználó: Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakat használó, hírlevelekre feliratkozó személy
• Ügyfél: az Adatkezelő közvetítői tevékenysége révén a KBC Securities Magyarországi Fióktelepével, mint
szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló fél
Adatkezelő: Az LWM Zrt. (székhely: H-1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89. a továbbiakban: Adatkezelő vagy
Társaság) Társaságunk Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységet (6612'08 TEOÁR), Piac-, közvéleménykutatást és ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Társaságunk a KBC Securities Magyarországi
Fióktelepének függő ügynökeként tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek közvetítését végzi.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az Adatkezelő nevében, érdekében eljárva személyes adatokat kezel; Személyes adatok megismerésére
jogosult személyek az Adatkezelőn és az Adatfeldolgozón kívül: Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e, ide nem értve a közhatalmi szerveket;
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Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2.

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

Az Érintett hozzájárulása - GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minden esetben egyértelműnek, önkéntesnek, konkrétnak és az érintett
akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Szerződés teljesítése - GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Jogszabályi alap - GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont
A Fióktelep által végzett jogkezelés alapjául jellemzően a Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló a 2017. évi LIII. törvény adatkezelésre vonatkozó
rendelkezései szolgálnak. További jogszabályi jogalapok megjelölése az adott felhasználás jogalapjaként az
Adatkezelési Nyilvántartásban kerül feltüntetésre.
Jogos érdek - GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont
Az Adatkezelő oldalán fennálló, az adatkezelés jogszerűségét megalapozó, jogszerű, érdekmérlegelésre alkalmas
módon kifejezett, valóságos és létező érdek, amely nem csupán spekulatív érdektételezés.
3.

ÉRINTETTI JOGOK:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
• hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
• amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
• törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
• az adat kezelésének korlátozása;
• a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
• személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
• bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
• tiltakozás a személyes adat használata ellen.
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• Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az
adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő
adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt
marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez
történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális
szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut,
illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)
4. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK
4.1.

Tevékenység/működés során megvalósított adatkezelések

Társaságunk Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységet (6612'08 TEOÁR), Piac-, közvélemény-kutatást és
ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt ügyfelei részére, mint a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének
(továbbiakban KBC Securities) függő ügynöke. Társaságunk a KBC Securities függő ügynökeként végez tőzsdei és
tőzsdén kívüli ügyletek közvetítést, mely keretében a befektetési eszközök között részvények, állampapírok,
befektetési jegyek és derivatív termékek szerepelnek.
A függő ügynöki tevékenység
1) Az LWM Zrt. befektetési szolgáltatásokat közvetít a KBC Securities Magyarországi Fióktelepével kötött
ügynöki szerződése alapján a KBC Securities hirdetményében foglaltak szerint:
a. Felveszi és továbbítja az ügyfelek megbízásait,
b. Végrehajtja a megbízást az ügyfél javára
2) Ügyfél elégedettségi felmérést készít

4.1.1.

Számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása során felmerülő adatkezelés:

A Társaság igénybe veszi külső könyvelő cég könyvelési szolgáltatását.
Érintettek:
szerződött partner
Adatkezelés célja:
a jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre:
cég neve, cég székhelye, cég adószáma, kapcsolattartó neve, céges
telefonszáma, email címe,
Címzettek (adatfeldolgozó): Ibi-Book Bt., 3065 Hasznos Alkotmány út 98.
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adattárolás határideje: a számla kiállítását követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatkezelő neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatkezelésért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
4.1.2.

Szerződéses partnerek adatainak kezelése:

A Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő szolgáltatók, egyéb partnerek adatkezelése.
Érintettek:
egyéb szerződéses együttműködő partnerek
Adatkezelés célja:
a szerződés teljesítéséhez szükséges
LWM Zrt. Adatvédelmi Nyilatkozat és Tájékoztató – Érvényes: 2018. május 25-től visszavonásig

4

LWM ZRT.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
www.lwm.hu
Kezelt adatok köre:
cég neve, cég székhelye, cég adószáma, kapcsolattartó neve, céges
telefonszáma, email címe,
Címzettek (adatfeldolgozó): Ibi-Book Bt., 3065 Hasznos Alkotmány út 98.
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - szerződés teljesítéséhez szükséges
Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatkezelő neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatkezelésért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója

4.2.

Lehetséges új és meglévő ügyfelek számára marketing tevékenység során felmerülő adatkezelés:

A Társaság saját honlappal rendelkezik, amely az alábbi címen érhető el: www.lwm.hu.
A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadás nélkül hozzáférhet,
a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.
Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem
valósít meg.
A Társaság a honlapon a Google Analytics webanalítikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket”
(cookies), a honlap látogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a
weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a
honlap látogató IP címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és tárolja. A Google nem
kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi
szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő
beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató
hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a megszerzett információkat a honlap érinett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a
weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A Társaság marketing tevékenység céljából Facebook és LinkedIn oldalakat is üzemeltet, azonban önálló
adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
Az online marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekről adatvédelmi tájékoztató készült.
4.2.1.

Offline kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelések

Érintettek:
telefonon, személyesen érdeklődők
Adatkezelés célja:
az érdeklődőkkel kapcsolatfelvétel
Kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám
Címzettek (adatfeldolgozó): KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelési jogalap:
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, addig amíg nem lesz a KBC
Securities ügyfelek
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Adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatfeldolgozásért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
4.2.2.

Online kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelések

A társaság lehetőséget biztosít az érdeklődők részére, hogy igény esetén a társaság tagjai számára megadják
elérhetőségüket kapcsolatfelvétel céljából.
A kapcsolatfelvételről a info@lwm.hu címre a társaság kijelölt munkatársa kap értesítést. Ezt követően a
Társaság munkatársa felveszi az érdeklődővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.
Érintettek:
online érdeklődők, akik kapcsolatfelvételt igényelnek,
Adatkezelés célja:
az érdeklődőkkel kapcsolatfelvétel
Kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
Adattárolás módja:
elektronikusan – a kapcsolatfelvételről értesített email cím info@lwm.hu,
melyhez csak a kijelölt munkatárs fér hozzá
Adatkezelő neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatkezelésért felelős munkatárs:
A kapcsolatfelvételért felelős munkatárs
4.2.3.

Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységre vonatkozó felkéréssel kapcsolatos adatkezelések

A társaság lehetőséget biztosít az érdeklődők részére, hogy Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki szolgáltatás
igénybevétele céljából a társaság számára megadják elérhetőségüket.
Az felkérés történhet az info@lwm.hu címen vagy a weboldalon megadott telefonszámokon. A megkeresést
követően a Társaság munkatársa felveszi az érdeklődővel a kapcsolatot az érdeklődő által megadott
elérhetőségeken.
Érintettek:
érdeklődők, akik igénybe kívánják venni a társaság szolgáltatását,
Adatkezelés célja:
az érdeklődő tájékoztatása a társaság Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki
tevékenységéről
Kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám
Címzettek (adatfeldolgozó): KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont - érintett hozzájárulása, illetve
szerződést megelőző lépésekhez szükséges
Adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ha nem jön létre szerződés
Adattárolás módja:
elektronikusan
Adatkezelő neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatkezelésért felelős munkatárs:
A kapcsolatfelvételért felelős munkatárs
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4.2.4.

Hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

A társaság lehetőséget biztosít az érdeklődők részére, hogy igény esetén a társaság tagjai számára megadják
elérhetőségüket hírlevélküldő szolgáltatás igénybevétele céljából.
Hírlevélküldő szolgáltatás igénybevétele által az érintettek értesülhetnek a Társaság működéséről,
tevékenységéről és más érdekes hírekről.
Az érintettnek az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, a
hírlevélben megadott e-mail címen.
Érintettek:
az online hírlevélküldő szolgáltatásra feliratkozók,
Adatkezelés célja:
a feliratkozók részére hírlevél küldése
Kezelt adatok köre:
név, e-mail cím,
Címzettek (adatfeldolgozó): Mailchimp hírlevélküldő szoftver – tulajdonosa:
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308 USA, www.mailchimp.com
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
Adattárolás módja:
elektronikusan a MailChimp adatbázisában
Adatkezelő neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatkezelésért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
5. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ ADATFELDOLGOZÁS
5.1. Az érdeklődők KBC Securities-nél történő számlanyitását követően a KBC Securities által átadott
adatok feldolgozása a KBC Securities Adatvédelmi Tájékoztatójának 4.3.1. pontja, azaz a Szerződéses
folyamatok teljesítésébe bevont harmadik személy szolgáltatóról, Ügynökről szóló rész alapján.
Érintettek:
az LWM Zrt. közvetítő tevékenysége révén a KBC Securities Magyarországi
Fióktelepénél számlát nyitó érdeklődők, azaz ügyfelek
Adatfeldolgozás célja: a függő ügynök feladatának ellátása, megbízások felvétele és továbbítása,
azok végrehajtása az ügyfél részére
Kezelt adatok köre:
az ügyfél számlanyitásának, illetve számlabezárásának tényéről és email
címéről tájékoztatni, az offline függő ügynököt, a függő ügynöki tevékenysége ellátásához szükséges
mértékben a fentieken túl az ügyfél személyes adatairól (Név, Születéskori név, Neme, Születési hely,
Születési idő, Anyja leánykori neve, Állampolgárság, Állandó lakcím, Azonosító okmány adatai, Azonosító
okmány típusa, Adóazonosító, Ügyfél típusa, Gazdasági ágazat, Foglalkozás, Befektetővédelmi
minősítés, Felhasználónév, Jelszó, Digipass adatok, Ügyfél-azonosító, Regisztráció típusa,
Számlaazonosító, Telefonos jelszó, Bankszámlaszám, Számlanyitás dátuma, Számlazárás dátuma,
Ügyintéző azonosítója, Email cím, Fax, Telefonszám, Levelezési cím, Kapcsolt személy-e, K&H
Privát Banki ügyfél-e, hírlevélfeliratkozással kapcsolatos információk, TTNY nyilatkozat)
Ügyfélhez kapcsolódóan: Képviselők, Meghatalmazottak adatai, Elszámolási ügyletek kapcsolattartó,
Pénzügyi műveletek kapcsolattartó, Társasági eseményekkel foglalkozó kapcsolattartó, Számla feletti
rendelkező személye)
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - Az adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet
folytonossága miatt
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Adattárolás határideje: az utolsó megbízást követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatfeldolgozásért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
5.2. Kapcsolattartás során felmerülő személyes adatkezelési tevékenységek
Érintettek:
ügyfelek
Adatkezelés célja:
a függő ügynök feladatának ellátása, megbízások felvétele és továbbítása,
azok végrehajtása az ügyfél részére
Kezelt adatok köre:
ügyfél neve, telefonszáma, email címe, KBC ügyfélkódja
Címzettek (adatfeldolgozó): KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - Az adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet
folytonossága miatt
Adattárolás határideje: az utolsó megbízást követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatfeldolgozásért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
5.3. Megbízás felvétele, továbbítása és végrehajtása során felmerülő adatkezelés
Érintettek:
ügyfelek
Adatkezelés célja:
a megbízás pontos végrehajtása
Kezelt adatok köre:
az ügyfél neve, KBC Securities Magyarországi Fióktelepéhez tartozó
ügyfélkódja
Címzettek (adatfeldolgozó): KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
és GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
Adattárolás határideje: az utolsó megbízást követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan és papíralapon
Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatfeldolgozásért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
5.4. Ügyfelek naprakész információval ellátása
A Társaság a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által megküldött napi riportokban követi nyomon az
ügyfelek megbízásainak megvalósulását.
Érintettek:
ügyfelek
Adatkezelés célja:
a jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre:
ügyfél neve, email címe, telefonszáma, KBC Securities ügyfélkódja
Adatkezelési jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adattárolás határideje: az utolsó megbízást követő 5 évig őrzi meg,
Adattárolás módja:
elektronikusan
Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:
LWM Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.
Adatfeldolgozásért felelős munkatárs:
A Társaság üzleti kapcsolattartója
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6. ADATBIZTONSÁG:
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik
felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget
tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag
Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal
nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő
munkavállalói részére is előírja.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji
eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Az adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot,
melynek sérülése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán
belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja
az érintettet is kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán
belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges
biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos tájékoztatása során:
• világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
• információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
• ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
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• ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
7. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS:
Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék,
amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az info@lwn.hu e-mail címre vagy postai
levél útján az LWM Zrt. 1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 89. címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok
szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C. e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)
• bíróságnál.
8. TÁJÉKOZTATÁS A NYILVÁNTARTÁSOKRÓL:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok
elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
8.1. adatkezelések nyilvántartása
tartalma:
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselőneve és elérhetősége
- adatkezelés céljai
- érintettek köre
- személyes adatok kategóriái
- személyes adatok címzettjei
- adatkategóriák törlésére előirányzott határidők
- adatbiztonsági intézkedések általános leírása
8.2. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- kérelem időpontja
- érintett neve, azonosító adata
- kérelem tartalma
- intézkedés megnevezése
- intézkedés dátuma
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
8.3. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
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-

sorszám
incidens ideje
incidens megnevezése
érintettek köre
érintett személyes adatok
incidens hatása
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

8.4. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- megkeresés tárgya és ideje
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
8.5. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- hatásvizsgálat ideje
- műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
- szükségesség, arányosság vizsgálata
- kockázatok elemzése, kezelése
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő véleménye
9.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek honlapon keresztül történő
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett - tiltakozás
esetét kivéve - rendszerben történő további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.
Az Adatvédelmi tájékoztató a https://www.lwm.hu/adatvedelem oldalán érhető el.
LWM Zrt.
Adatkezelő
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