
  

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a bérbeadó (LT Invest Kft.) és az általa megbízott 

adatfeldolgozó(k) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére 

vonatkozó elveket és szabályokat meghatározzák. 

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag a bérbeadó és a bérlő közötti szolgáltatások használatához 

szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem 

vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, 

illetve bármely más adatát vagy azok egy részét. 

A jelen Adatkezelési Szabályzat az elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó 

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.  

 

Az adatkezelő adatai: 

Név: LT Invest Kft. 

Székhely/Cím: 1118. Budapest, Budaörsi út 131. B. ép.02. em. 05 

Cégjegyzékszám: 01 09 93518 

Adószám: 12455919243 

 

Az adatkezelés leírása: 

Az adatkezelés a bérlő önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a bérlő által nyújtott 
szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében történik. 

 

A kezelt adatok köre: 

A szerződés megkötése során, a bérlő által megadott adatok. (név, születési hely és dátum, lakcím, e-
mail cím, személyi igazolvány szám/ útlevélszám/ jogosítvány szám, cím, adószám) 

 

Szükséges gépjárműadatok: 

Márka 

Modell 

Rendszám 

Forgalmi engedély szám 

 

 

 

 



Az adatkezelés célja: 

A feltételek elfogadásával a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy az bérbeadó a személyes adatait a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően közöttük fennálló jogviszony ideje alatt és azt követően 

kezelje az adatvédelmi irányelvek betartása mellett mindaddig, ameddig a feltételek alapján a 

bérlővel szemben érvényesíthető igénye el nem évül. Az adatkezelés célja a kínált szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés biztosítása, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése valamint egymással szembeni 

jogok gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez történő segítségnyújtás.  

Az Adatkezelő a bérlő által nyújtott szolgáltatásokra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kisérése, az abból származó díjak kifizetése 

és számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, gépjárműfoglalás, továbbá 

hírlevél küldése céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.  

A bérlő hozzájárul ahhoz is, hogy a bérbeadó személyes adatait a gépjárművel kapcsolatos 

szabálysértési, közigazgatási és büntető eljárásban és más hasonló esetekben az eljáró hatóságnak 

kiadja. Jogos gazdasági érdekére hivatkozással és a jogszabályi előírásokkal összhangban a bérbeadó 

egyéb esetekben is jogosult lehet a bérlő adatait harmadik személy részére továbbítani, amiről 

minden esetben tájékoztatja a felhasználót.  

A bérlő bármikor élhet az őt érintett megillető jogokkal (pl. róla kezelt adatokról tájékoztatás kérése, 

adatok helyesbítésének, vagy a jogszabály által elrendelt adatkezelések kivételével adatai törlésének 

vagy zárolásának kérése, stb.). 

 

Kommunikáció: 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban a bérbeadó, adatkezelő(k) különböző üzeneteket küld a bérlőknek e-

mail formájában (általános információk megosztása,  szolgáltatásokat érintő változások, módosított, 

megszüntetett vagy új funkciók, stb.), valamint a foglalással kapcsolatos üzeneteket (foglalási igények 

küldése, elfogadása és lemondása, bérlőktől érkezett üzenetek, a foglalásokhoz tartozó fizetési 

műveletekről szóló értesítések, a foglalással kapcsolatos emlékeztetők, tudnivalók). 

A fentieken túlmenően a bérbeadó, adatkezelő(k) további üzeneteket, illetve közösségi média 

hirdetéseket küldhet a bérlőknek aktuális újdonságokról  és ajánlatokról, bérlőktől érkező 

beszámolókról, partnerek által nyújtotta kedvezményekről, illetve egyéb promóciós céllal.  

Az ilyen üzenetek lehetnek az egész közösségnek szóló üzenetek vagy személyre szabott üzenetek. A 

promóciós és marketing üzenetek a kínált szolgáltatáshoz kapcsolódnak, a bérlőknek azonban 

lehetőségük van leiratkozni, hogy hasonló üzeneteket kapjanak.  

 

 

Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: 

Az adatkezelés addig tart, amíg a bérbeadó által biztosított leiratkozási lehetőséggel a bérlő nem él. 

 

 

 



Adatbiztonság: 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa 

az érintettek magánszférájának védelmét.  

Az adatkezelő, illetve a tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek.  

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérül, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása: 

A bérbeadó az adatkezelési tájékoztatót a felhasználó előzetes értesítése mellett, egyoldalúan 

bármikor módosíthatja. A módosítás a közzététel napjával hatályos. A bérlő a módosítás 

hatálybalépését követően elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

 

Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak-a kötelező 

adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását.  

 


