
A BESTRENT-Hungary Bérleti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye 
1152 Budapest, Külső Fóti út 8., cégjegyzékszáma 01-09-321949, 

adószáma 25159163-2-42 (a továbbiakban: BESTRENT vagy Adatkezelő), 

mivel meg kíván felelni Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 2016. 04.27-én kelt, a természetes 
személyek személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogainak 

védelméről szóló rendeletének betartása érdekében az érintett személyek 
(a továbbiakban „Személy” vagy „Személyek”) jogaikról történő 

tájékoztatása céljából a BESTRENT az alábbi tájékoztató dokumentumot 
készítette. 

 
 

 
 

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről a BESTRENT-Hungary 
Kft-nél 

 

 
1. Személyes adatok 

 
Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely azonosítja vagy 

azonosíthatóvá teszi a természetes személyt vagy személyeket. 
 

2. Személyes adtok kezelése 
 

A személyes adatok feldolgozása adatfeldolgozási művelet, vagyis a 
személyes adatok, illetve a személyes adatokat tartalmazó 

állományok feldolgozási művelete, különösen azok megszerzése, 
rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, megváltoztatása, 

felkutatása, betekintés gyakorlása, felhasználása, továbbítása nyílt 
vagy egyéb módon, vándoroltatása vagy kombinálása, korlátozása, 

törlése függetlenül attól, hogy automatizált vagy nem automatizált 

eszközökkel történik. 
 

3. Szerződés 
 

A Szerződés kifejezés az egyes személyek és a BESTRENT között 
létrejött, ingóságok bérbeadására illetve szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó bármely szerződés, melynek tárgya szolgáltatás nyújtása 
vagy bérbeadás a Személy részére. 

 
 

4. A személyes adatok feldolgozásának a köre 
 

A BESTRENT különösen a következő általánosan használt (nem 
bizalmas) adatokat dolgozza fel: 



családnév, keresztnév, E-mail cím, telefonszám, lakcím (olyan 
jellegű személyes adatok, amelyek nélkül nem jöhet létre a 

szerződé, szükség van rájuk a szerződés megkötéséhez). 
 Abban az esetben, ha a személyek a BESTRENThez tartozó 

honlapokra lépnek be (mint a bestrent.info, bestrent.hu), 

feldolgozásra kerül az IP-cím, a cookie-kat tartalmazó fájlok és a 

webböngésző azonosítója (ezen adatok feldolgozása szerződéses 

követelmény). 

 

5. A személyes adatok feldolgozásának célja és az 
adatfeldolgozás jogalapja 

 
Szerződések kölcsönös létrehozása (mind a múltban és a jövőben), 

kommunikáció az adott Személlyel (pl. hírlevelek és tájékoztatás 

küldése a bérelhető eszközökről és a kínált szolgáltatásokról, 

automatikusan generált figyelemfelhívások, adózási célú 

adategyeztetés) archiválás céljából, és a szerver helyes 

működésének biztosítása céljából (a BESTRENT szerver hosting-ja).  

 
6. Google remarketing irányelvek 

 
Mivel a weboldal remarketing kódot tartalmaz, tájékoztatjuk a 

Google remarketing irányelveiről: 

 a remarketing kód segítségével az oldalt meglátogató felhasználók 

olyan közönségi listákba rendezhetők, melyek segítségével az online 
médiafelületeken hirdetések megjelenítését tudjuk beállítani. Így a 

remarketing segítségével Ön a cég további hirdetésivel találkozhat a 
weben. 

 A cég hirdetéseit a külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes 
webhelyeken jelenítik meg; 

 A harmadik félnek minősülő szolgáltatók – köztük a Google – cookie-

k használatával jelenítenek meg hirdetéseket Önnek a webhelyet 
vagy alkalmazást érintő korábbi látogatásai alapján. 

 Amennyiben Ön felkereste a webhelyünket, módjában áll letiltani a 
Google cookie-jainak vagy eszközazonosítóinak használatát a 

Google Hirdetési beállításaiban.  

 Továbbá Ön a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a 

külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja, illetve az eszközei 
beállításaiban szabályozhatja az eszközazonosítók használatát.  

Továbbá lehetősége van rá, hogy leiratkozzon a Google Marketing 

Platform cookie-jairól a Google Marketing Platform leiratkozási 

oldalán vagy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán 

https://support.google.com/google-ads/answer/2407785
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785
http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob
https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob
https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout
https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


7. A személyes adatok forrásai 
 

A feldolgozott személyes adatok azok, amelyeket a Személy a 

szerződéssel vagy bármely más módon (például telefonon, írásban, 
e-mailben) bocsájtott rendelkezésre. 

 
 

8. A személyes adatok megőrzésének időtartama 
 

 A hozzájárulás megadásától számított 10 év. 
 

 
8. A Személyek jogai 

 
A személynek jogában áll igényelni a BESTRENT-től 

- a rá vonatkozó és a BESTRENT által kezelt személyes adatokhoz 
való hozzáférést  

- személyes adatok kijavítását 

- a BESTRENT által kezelt személyes adatok törlését  
- a kezelt személyes adatok korlátozását 

A személynek joga van továbbá 
- kifogást emelni a BESTRENT által kezelt személyes adatait  

- a BESTRENT által kezelt személyes adatok hordozhatóságához  
- a vonatkozó törvény alapján eljárás indításához a jogainak 

képviseletében 
 

 
9. Hozzájárulás visszavonása 

 
A Személy bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó 

jóváhagyását 

 
10. Az üzemeltető adatai 

A társaság neve: BESTRENT-Hungary Kft. 

Székhely:   1151 Budapest, Külső Fóti út 10. 

Cégjegyzékszám: 01-09-321949 

Adószám:   25159163-2-42 

Közösségi adószám: HU25159163 

 

11. az adatvédelemért felelős személy 

 Rácz Zsigmond, E-mail: gdpr@bestrent.hu 


