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Adatvédelmi nyilatkozat 
Az Ön bizalma fontos számunkra. A Timberland Securities SPC (a továbbiakban mint társaság) az érintett osztott portfólió (a 
továbbiakban mint portfólió) érdekében végzi tevékenységét. Az egyértelműség érdekében a társaság ebben a jegyzési igényben 
kibocsátóként szerepel, amennyiben speciálisan az adott portfólió érdekében végzi tevékenységét (a továbbiakban mint kibocsátó).  
Cégünk nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy 
felhasználására csak akkor kerül sor, ha az érintett hozzájárult ehhez, ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve törvény engedélyezi 
vagy írja elő az adatok gyűjtését, feldolgozását vagy használatát. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az adatgyűjtés és adatkezelés 
részleteiről, valamint az Önt ezzel kapcsolatban megillető jogairól szeretnénk tájékoztatni.

1. Az adatkezelő neve és címe 

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő más adatvédelmi törvény és egyéb adatvédelmi 
rendelkezés értelmében az adatkezelő a társaság, illetve az érintett portfólió:

Timberland Securities SPC
a következő címen bejegyzett székhellyel 
MaplesFS Limited, PO Box 1093, Queensgate House, 
Grand Cayman, KY1-1102, Grand Cayman

Adatvédelmi kérdésekben bármikor belső adatvédelmi biztosunkhoz fordulhat a fent megadott üzleti címünkön.

E-Mail: datenschutzbeauftragter@timberland-securities.com

2. Személyes adatok gyűjtése és tárolása

Cégünk kizárólag a következő releváns személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel:

Név, cím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobiltelefonszám), e-mail cím, születési dátum és születési hely, nem, állampolgárság, 
családi állapot, azonosító adatok (pl. igazolványban szereplő adatok), hitelesítési adatok (pl. aláírásminta), jelenlegi vagy releváns 
korábbi foglalkozás, részletes adatok az értékpapírokkal kapcsolatos ismeretekre és/vagy tapasztalatokra vonatkozóan (MIFlD 
állapot), befektetési magatartás / stratégia (volumen, gyakoriság, kockázatvállalási hajlandóság), pénzügyi helyzet, (vagyoni helyzet, 
kötelezettségek, függő/önálló munkából/tevékenységből származó bevételek, kiadások), a vagyoni helyzetben előreláthatóan 
bekövetkező változások (pl. nyugdíjkorhatár elérése), adóügyi információk (pl. az egyházi adókötelezettség feltüntetése), adószám, 
adóazonosító szám, dokumentációs adatok (pl. tanácsadási jegyzőkönyvek), FATCA állapot, politikailag kitett személy.

Az üzleti viszony keretében, különösen az Ön vagy a társaság által kezdeményezett személyes, telefonos vagy írásbeli 
ügyfélkapcsolatokon keresztül további olyan személyes adatok jönnek létre, mint például a kapcsolattartási csatornára, a 
kapcsolatfelvétel okára és eredményére vonatkozó információk; a levelezés (elektronikus) másolatai, valamint a direktmarketing-
intézkedéseken való részvételre vonatkozó információk.

Ezekre az adatokra az üzleti viszonyunk, illetve annak az Önök általi elősegítése során teszünk szert. Továbbá nyilvánosan 
hozzáférhető forrásokból származó személyes adatokat dolgozunk fel: sajtó, média, internet, adóslista, cégjegyzék, egyesületek 

jegyzéke, feljegyzések/jegyzőkönyvek, telefonbeszélgetések

A kérelmező kifejezetten elfogadja és beleegyezik abba, hogy (i) a megbízásra vonatkozóan, valamint (ii) a megbízás / a 
szerződés vonatkozásától eltérően is rögzíthetjük a telefonbeszélgetéseket és/vagy az elektronikus kommunikációt, és elfogadja, 
hogy a bíróság előtt, vagy egy esetleges jogi eljárás során ezek a felvételek ugyan olyan bizonyító erővel bírnak, mint az írásos 
bizonyítékok. A felvételek bizonyítási célt szolgálnak. A kibocsátónak jogában áll, de nem köteles arra, hogy hangfelvételen vagy 
adathordozón rögzítse a telefonbeszélgetéseket és/vagy az elektronikus kommunikációt és megőrizze ezeket a felvételeket. 
A kibocsátónak jogában áll, de nem köteles arra, hogy lejegyzéseket készítsen a felvételekről. Az ügyfél a meghatalmazáskor 
tájékoztatja a meghatalmazottakat arról, hogy a telefonbeszélgetéseket és/vagy az elektronikus kommunikációt rögzíthetik. A 
telefonbeszélgetések és/vagy az elektronikus kommunikációk mentése, feldolgozása és/vagy tárolása bizonyos esetekben olyan 
országokban történhet meg, amelyek nem nyújtanak olyan mértékű védelmet, mint az EU‐országok.

Egyesületjegyzékek, amelyekre jogszerűen tettünk szert és feldolgozásuk engedélyezett.



3 / 8

3.  Az adatfeldolgozás célja és jogalapja 

Az Ön adatainak feldolgozását az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvénynek 
megfelelően végezzük.

A befektetők személyes adatainak általunk történő feldolgozásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdése képezi.

A személyes adatok feldolgozása többek között az Ön által adott hozzájárulás alapján történik. Az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozás 
mértéke és célja a hozzájárulási nyilatkozatból adódik. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja.

A személyes adatok feldolgozása továbbá a külön vagy együttesen fennálló okokból történhet:

• A befektetőkkel kötött szerződésben rögzített kötelezettségeink teljesítése; ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja képezi.

• A vállalatunkkal szemben támasztott jogi kötelezettségek teljesítése, amely meghatározott törvényes vagy szabályozási 
jellegű közzétételekre és az általunk teljesített telefonos szolgáltatások rögzítésére terjedhet ki; ennek jogalapját az általános 
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja képezi.

• Közérdekű vagy a vállalatunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, pl. ha 
az ellenőrzési folyamatainkat csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának, megvesztegetés és korrupció megelőzése, 
illetve annak megakadályozásának céljából végezzük, hogy ne nyújthassunk szolgáltatásokat olyan személyeknek, akiknél 
lehetséges, hogy gazdasági vagy kereskedelmi szankciók alatt állnak; ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének e) pontja).

• A vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, mint például 
jogkövetelések érvényesítése jogviták esetén, a társaság elektronikus adatfeldolgozásának és informatikai biztonságának 
szavatolása, valamint a vállalatirányítási, illetve a szolgáltatások és termékek továbbfejlesztésére irányuló intézkedések esetén. 
Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

  A bíróságon való felhasználhatóság létrehozása: A kérelmező kifejezetten elfogadja és beleegyezik abba, hogy (i) a megbízásra 
vonatkozóan, valamint (ii) a megbízás / a szerződés vonatkozásától eltérően is rögzíthetjük a telefonbeszélgetéseket és/vagy az 
elektronikus kommunikációt, és elfogadja, hogy a bíróság előtt, vagy egy esetleges jogi eljárás során ezek a felvételek ugyan olyan 
bizonyító erővel bírnak, mint az írásos bizonyítékok. A felvételek bizonyítási célt szolgálnak. A kibocsátónak jogában áll, de nem 
köteles arra, hogy hangfelvételen vagy adathordozón rögzítse a telefonbeszélgetéseket és/vagy az elektronikus kommunikációt 
és megőrizze ezeket a felvételeket. A kibocsátónak jogában áll, de nem köteles arra, hogy lejegyzéseket készítsen a felvételekről. 
Az ügyfél a meghatalmazáskor tájékoztatja a meghatalmazottakat arról, hogy a telefonbeszélgetéseket és/vagy az elektronikus 
kommunikációt rögzíthetik. A telefonbeszélgetések és/vagy az elektronikus kommunikációk mentése, feldolgozása és/vagy 
tárolása bizonyos esetekben olyan országokban történhet meg, amelyek nem nyújtanak olyan mértékű védelmet, mint az EU‐
országok. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 24. cikk (1) bekezdésének 2. pontja.

Az üzleti viszony felvétele, valamint a szerződésben rögzített kötelezettségek végrehajtása és teljesítése érdekében szükséges, hogy 
Ön rendelkezésünkre állítsa az ehhez szükséges személyes adatokat. Az adatgyűjtési kötelezettséget továbbá törvény írhatja elő. 
Amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésre ezeket az adatokat, akkor a szerződéskötés vagy annak végrehajtása nem lehetséges.

4.  Az adatok továbbadása harmadik felek számára 

Az Ön személyes adatainak harmadik felek számára történő továbbítására a következőkben felsoroltaktól eltérő célokra alapvetően 
nem kerül sor. Vállalatunk azon munkatársai, akik kapcsolatba kerülnek az Ön adataival, szigorú titoktartási kötelezettség alatt 
állnak, melynek betartását folyamatosan ellenőrizzük.  Azokat az egyéb személyeket is írásban titoktartásra köteleztük és kötelezzük, 
akikkel együttműködünk, és akik kapcsolatba kerültek vagy kerülhetnek az Ön adataival.

Csak akkor adhatunk tovább harmadik feleknek Önre vonatkozó információkat, ha ezt törvényi rendelkezések követelik meg, illetve 
ha Ön hozzájárulását adta vagy cégünk jogosult a tájékoztatás nyújtására, és az általunk megbízott adatfeldolgozók garantálják 
a bizalmasság, valamint az EU általános adatvédelmi rendelet és a német szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezéseinek 
betartását. Csak a törvényileg előírt mértékben kerül sor az adatok továbbítására.
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A személyes adatok fogadói a következők lehetnek:

• Bel- és külföldi állami hivatalok és intézmények az EU-n belül, illetve az EU-n kívül, melynek során azok adott esetben olyan 
országokban találhatók,amelyek nem kínálnak az EU-országokéhoz hasonló szintű védelmet (pl. a Deutsche Bundesbank, a 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, pénzügyi hatóságok, a Bundeszentralamt für Steuern, Központ stb.) törvényes 
vagy hatósági kötelezettség megléte esetén;

• Más hitel- és pénzügyi szolgáltató intézmények, hasonló szervezetek és megbízásfeldolgozók, amelyek számára az Önnel 
folytatott üzleti viszony végrehajtása érdekében személyes adatokat továbbítunk;

• Részletesen: Banki információszolgáltatások lebonyolítása, elektronikus adatfeldolgozási/informatikai alkalmazások 
támogatása/karbantartása, archiválás, nyugták feldolgozása, telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatások, controlling, 
adatszűrés pénzmosásmegelőzési célokból, adatmegsemmisítés, beszerzés, ügyfélkezelés, marketing, adatszolgáltatás, 
kutatás, kockázatcontrolling, telefonos szolgáltatások, weboldalkezelés, értékpapír-szolgáltatás, részvénykönyv, alap- vagy 
befektetéskezelés, könyvvizsgálói szolgáltatás, fizetési forgalom.

További adatfogadók olyan hivatalok lehetnek, amelyek számára Ön adattovábbítási hozzájárulást adott, illetve amelyekre 
vonatkozóan Ön megállapodás vagy hozzájárulás értelmében felmentette cégünket a titoktartási kötelezettsége alól.

Az EU-n. illetve az EGT-n kívüli országokba (úgynevezett harmadik országok) történő adattovábbításra csak akkor kerül sor, 
amennyiben az az Ön megbízásainak teljesítéséhez (pl. fizetési és értékpapírmegbízások) szükséges, törvény által előírt (pl. 
adójogi jelentési kötelezettségek) vagy Ön hozzájárulását adta cégünknek. Amennyiben harmadik országbeli szolgáltatók kerülnek 
alkalmazásra, akkor azok az általános EU-s szerződési feltételek vagy az általános adatvédelmi rendelet 46. és 47. cikkében 
megnevezett egyéb írásbeli megállapodások kötése mellett európai szintű adatvédelmi intézkedések betartására kötelezettek. Ha 
az Ön személyes adatait harmadik országba továbbítják, akkor Ön írásos kérelemmel bármikor kikérheti a megfelelő megállapodás 
másolatát.

Kérelmével kérjük, a cég belső adatvédelmi megbízottjához forduljon.

5.  Tárolási időtartam és az adatok törlése 

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok tárolására és feldolgozására csak addig és olyan mértékben kerül sor, 
amennyire az az Önnel egyeztetett szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges; illetve amennyire azt a törvényes 
tárolási határidők és dokumentációs kötelezettségek szükségessé teszik a német kereskedelmi törvénykönyv, az adózás rendjéről 
szóló német törvény, a hitelintézeti törvény, a pénzmosásról szóló törvény és az értékpapírok kereskedelméről szóló törvény 
értelmében.  Az ott meghatározott tárolási, illetve dokumentációs határidők kettőtől tíz évig terjednek.

6.  Az Ön jogai érintettként 

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozására kerül sor, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében 
érintettnek minősül, és a következőkben ismertetett jogai vannak cégünkkel, mint adatkezelővel szemben.

Ha az egyik ilyen jog gyakorlására kapunk megbízást, akkor haladéktalanul és minden eseten a kérelem beérkezését követő egy 
hónapon belül kötelesek vagyunk információkat nyújtani az általunk alkalmazott intézkedésekről. Ez a határidő meghatározott 
körülmények esetén, pl. összetett vagy több kérelem esetén további két hónappal hosszabbítható meg. 

Az információkat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre, kivéve akkor, ha a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy – 
különösen a gyakori ismétlődés esetén – túlzók. Ilyen körülmények esetén megfelelő díjat követelhetünk, illetve megtagadhatjuk a 
kérelem teljesítését. A kérelem feldolgozása előtt értesítjük Önt a díjakra vonatkozóan.

A kérelem feldolgozása előtt az Ön azonosítása céljából további információkat kérhetünk Öntől.

Amennyiben nem dolgozunk fel egy kérelmet, akkor haladéktalanul és a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül kötelesek 
vagyunk tájékoztatást nyújtani arról, hogy a kérelmezett intézkedést miért nem végeztük el.

Az egyes jogokra és ezeknek a jogoknak a gyakorlásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó áttekintést a következőkben találhatja:
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    a) Megerősítés és tájékoztatás kérésének joga, általános adatvédelmi rendelet 15. cikk

Ön bármikor megerősítést kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy feldolgozásra kerülnek-e Önre vonatkozó személyes adatok. Ebben 
az esetben tájékoztatási igényt támaszthat cégünkkel szemben a következő körülményekre vonatkozóan:

• a feldolgozott személyes adatok kategóriái;

• a fogadó felek, ill. a fogadó felek kategóriái, amelyek számára felfedték vagy még fel fogják fedni az Ön adatait;

• az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ha pedig nincs lehetőség erre vonatkozóan konkrét 
adatok megadására, akkor a tárolási időtartam meghatározásának feltételei;

• az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítési vagy törlési jogának, az adatkezelő általi feldolgozás korlátozására vonatkozó 
jogának vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jog megléte;

• panasztételi jog megléte egy felügyeleti hatóságnál;

• az adatok származásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől 
gyűjtik;

• automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése 
értelmében, és – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára, valamint a kiterjedésre és az ilyen jellegű feldolgozás 
által az érintett személyt érintő hatásokra vonatkozó érdemi információk.

Ezen túlmenően Önnek joga van tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy sor kerül-e személyes adatok továbbítására olyan 
államba, amely nem tagja az EU-nak (ún. harmadik ország) vagy egy nemzetközi szervezet számára. Ebben az összefüggésben 
Ön követelheti, hogy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerint tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos 
alkalmas garanciákról.

    b) Helyesbítési jog, általános adatvédelmi rendelet 16. cikk

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok általunk történő haladéktalan javítását. Önnek továbbá 
jogában áll, hogy a feldolgozás céljainak figyelembe vétele mellett követelje tőlünk a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár 
egy kiegészítő nyilatkozat benyújtásával:

    c) Törlési jog (tárolás megszüntetéséhez való jog), általános adatvédelmi rendelet 17. cikk

Ön követelheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, ha fennáll a következő okok egyike:

• Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyek miatt gyűjtötték azokat, illetve egyéb módon 
kerültek feldolgozásra.

• Ön visszavonja hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapult az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja és 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja.

• Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése értelmében tiltakozik az adatkezelés 
ellen.

• Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszerűtlenül történt.

• Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítése miatt válik szükségessé.

• Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az érintett személyes adatokat a társaság, illetve az érintett portfólió nyilvánosságra hozta és a fentiekben felsorolt alapelvek 
értelmében kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, akkor ugyancsak fennáll az arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy 
értesítsük az adatfeldolgozásért felelős további adatkezelőket, hogy Ön érintettként követeli a szóban forgó személyes adatok 
minden másodpéldányának, másolatának és az azokra mutató mindennemű hivatkozás törlését.

Ezzel kapcsolatban a rendelkezésre álló technológiák és alkalmazási költségek figyelembe vételével megfelelő intézkedéseket – 
műszaki jellegűeket is – teszünk, hogy teljesítsük ezeket a kötelezettségeket, hacsak nincs szükség az adatkezelés folytatására, tehát 
törvényi rendelkezések írják azt elő, vagy jogos érdekek állnak a törlés útjába.
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Bizonyos kivételek esetén megtagadhatjuk a kérelmezett törlést, például akkor, ha a személyes adatokra törvényes kötelezettség 
teljesítése vagy jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt van szükség.

    d) Az adatkezelés korlátozásához való jog, általános adatvédelmi rendelet 18. cikk

Ön a következő feltételekkel kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mégpedig egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a 
személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

• Az adatkezelés jogszerűtlen, Ön pedig törlés helyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérelmezi.

• A személyes adatokra nincs szükségünk az adatkezelés céljainál hosszabb ideig, Önnek azonban jogigények érvényesítése, 
gyakorlása vagy védelme miatt szüksége van azokra.

• Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozott az adatkezelés ellen, és még tisztázatlan, 
hogy a társaság, illetve az érintett portfólió jogos érdekei nem élveznek-e előnyt az Ön okaival szemben.

Ha korlátozták az érintett személyes adatok feldolgozását, akkor ezek az adatok – a tárolásuktól eltekintve – csak az Ön 
hozzájárulásával, illetve jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt, továbbá más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme, az Unió vagy egyik tagállamának fontos közérdeke miatt dolgozhatók fel. Ebben az esetben cégünk értesíteni 
fogja Önt, mielőtt feloldásra kerülnek a korlátozások.

    e) Tájékoztatáshoz való jog, általános adatvédelmi rendelet 19. cikk

Amennyiben Ön érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor kötelesek vagyunk 
értesíteni az összes olyan adatkezelőt erről a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásól, amelyek számára közölték 
az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyulna vagy árnytalan ráfordítással járna. Ön pedig 
tájékoztatást kérelmezheti tőlünk ezekre az adatkezelőkre vonatkozóan.

    f) Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog („adathordozhatóság”), általános adatvédelmi rendelet 20. cikk

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokhoz tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban való hozzáférést. Ezen túlmenően Önnek jogában áll ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítania anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, amennyiben az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint egy szerződésen alapul, és az 
adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem olyan közérdekű feladat teljesítése vagy 
közhatalom gyakorlása során történik, amelyet átruháztak az adatkezelőre.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jogának gyakorlása során az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerint 
Ön kérelmezheti, hogy a személyes adatokat az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő számára, amennyiben 
ez műszakilag lehetséges, illetve nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

    g) A tiltakozáshoz való jog, általános adatvédelmi rendelet 21. cikk

 Tiltakozási jog
 Megjegyzés a tiltakozáshoz való joggal kapcsolatban, az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében

 1. Eseti tiltakozás
 Az Ön saját különleges helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor jogosult tiltakozást benyújtani a személyes adatainak 

feldolgozása ellen, amely az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) (közérdekből történő adatfeldolgozás) 
vagy 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás) alapul.

 A tiltakozás benyújtását követően nem folytatódik az Ön személyes adatainak feldolgozása, kivéve olyan igazolhatón kényszerítő 
erejű okok fennállása esetén, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. A további 
feldolgozás akkor is lehetséges, ha az jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

 2. Tiltakozás a direkt marketing ellen
 Az Ön személyes adatainak feldolgozására bizonyos esetekben direkt marketing célokra kerül sor. Az ilyen célú feldolgozás ellen 

Ön bármikor benyújthatja tiltakozását. Ugyanez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben ez összefüggésben áll a direkt 
marketing tevékenységgel.
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 A tiltakozást kötetlen formában, az alábbi címre kell elküldeni:

 Timberland Securities SPC 
 z. Hd. Informationsstelle Timberland Capital Management GmbH, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk a személyes adatainak kezelése ellen, 
amely az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul. Ez a jelen rendelkezéseken alapuló 
profilalkotásra is vonatkozik.

Tiltakozás esetén a társaság, illetve az érintett portfólió nem folytatja tovább a személyes adatok feldolgozását, kivéve akkor, ha 
olyan kényszerítő erejű jogos okokkal indokolhatjuk az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben; illetve ha az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a 
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – a 2002/58/EK irányelv ellenére – Ön a 
tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Amennyiben élni szeretne tiltakozási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeauftragter@timberland-securities.com 
címre vagy küldje tiltakozását az alábbi üzleti levelezési címünkre: Timberland Securities SPC, z. Hd. Informationsstelle Timberland 
Capital Management GmbH, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.

    h) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga, általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés

Amennyiben Ön adatvédelmi hozzájárulást adott, akkor jogában áll ezt a hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni.  
Ez az olyan hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is érvényes, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépése, 
tehát 2018. május 25. előtt adtak számunkra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visszavonást 
megelőző adatkezeléseket a visszavonás nem érinti.

Amennyiben élni szeretne tiltakozási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeauftragter@timberland-securities.com 
címre vagy küldje tiltakozását az alábbi üzleti levelezési címünkre: Timberland Securities SPC, z. Hd. Informationsstelle Timberland 
Capital Management GmbH, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.

    i) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 
döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené; amennyiben a döntés nem 
az Ön és a társaság,

• illetve az adott portfólió közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

vagy

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és 
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít

vagy

• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, 
kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.



Ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az érintett kifejezett 
hozzájárulásával történik, akkor a társaság, illetve az érintett portfólió megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak és 
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek biztosítása érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő 
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be

    j) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, általános adatvédelmi rendelet 77. cikk

A cégünkkel szemben fennálló jogok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt 
benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről; beleértve a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét is az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján.

7.  A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendszeres frissítése 

Ezek az adatvédelmi keretfeltételek folyamatosan változnak és módosulnak.

Ezek a változások időről időre megkövetelik tőlünk az adatvédelmi nyilatkozatunk aktualizálását.

Az aktuális érvényességi dátumot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található „Dátum...” sorban tekintheti meg.

Információs iroda:

Timberland Invest Ltd
Aragon House, St. George’s Park
STJ 3140, St. Julian’s, Malta

Telefón: +49 (0) 2151 - 44985 - 35
Telefax: +49 (0) 2151 - 44985 - 50
E-mail: info@timberland-finance.com 
Web: www.timberland-finance.com 

Megbízásokat értékpapírok/pénzügyi eszközök vásárlására és 
értékesítésére, befektetésekre, egyéb befektetésekre és/vagy 
befektetési jegyekre kérjük személyesen, írásban, e-mailben 
vagy faxon leadni szíveskedjenek. Megbízással kapcsolatos 
megkeresés kizárólag az alábbi telefonszámon/e-mail címen:

Telefon: +49 (0) 2151 - 44985 - 35
Telefax: +49 (0) 2151 - 44985 - 50
E-mail: order@timberlandfinance.com
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