
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SunMoney Solar Group, SunMoney Solar LZ LLE (License No: 4350/2014, 
address: P.O. Box: 4422, Creative Tower, Fujairah, UAE) (a továbbiakban úgy 
is, mint SunMoney vagy Adatkezelő) mint a SunMoney márkanéven keresztül 
tevékenységet folytató adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A SunMoney 
kötelezettséget vállal, hogy a tevékenysége során a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően kezeli az adatokat. 

Jelen Adatkezelési Tájékozató célja, hogy meghatározza a SunMoney részére 
továbbított adatok kezelését a SunMoney tevékenysége során és szabályozza 
az adatok védelmét. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kiterjed a SunMoney által kezelt valamennyi 
adatra és a SunMoney-val kapcsolatban álló valamennyi olyan személyre, aki 
az adatokat kezeli. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagybetűvel írt kifejezések a SunMoney 
üzletpolitikai szabályzatában, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározott jelentéssel bírnak, amit mindkét fél megismert.

1. Definíciók

„Hozzájárulás” jelenti a Partner akaratának önkéntes és határozott 
kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a Személyes Adatok – teljes körű vagy 
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

„Adatkezelés” jelenti az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen az adatok 
gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, 
felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, 



összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, tör lését és 
megsemmisítését, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozását, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítését;

„Adatkezelő” jelenti a SunMoney-t, ami önállóan vagy másokkal együtt az 
Adatkezelés célját és módját meghatározza, az Adatkezelésre vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

„Adatfeldolgozás” jelenti az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik;

„Adatfeldolgozó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely a SunMoney-val 
kötött szerződés alapján –  beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

„Adatátvevő” jelenti a Személyes Adatokat átvevő adatkezelőt;
„Adattovábbítás” jelenti az adat meghatározott harmadik személy számára 
történő hozzáférhetővé tételét;

„Adatállomány” jelenti az egy nyilvántartásban kezelt adatok összességét;

„Partner” jelenti bármely Személyes Adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személyt;

„Személyes Adat” jelent minden a Partnerrel kapcsolatba hozható adatot; 
különösen a Partner nevét, azonosító jelét, valamint egy vagy több fizikai, 
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
ismeretet; valamint az adatból levonható, a Partnerre vonatkozó következtetést.
„Adatkezelési Tájékoztató” jelenti a jelen adatkezelési tájékoztatót;



„Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely nem azonos a 
Partnerrel vagy az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelési alapelvek

2.1. A SunMoney a Személyes Adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében 
kezeli. 

2.2. A SunMoney a Személyes Adatokat a tisztesség és törvényesség elvének 
figyelembe vételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli. A 
SunMoney az Adatkezelés során biztosítja, hogy a Személyes Adatok 
pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, valamint azt, hogy a Partnert csak 
az Adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A SunMoney 
biztosítja, hogy az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés 
céljának, a Személyes Adatok további feldolgozásuk célja szempontjából 
megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek. A SunMoney minden 
ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos 
Személyes Adatok – tekintettel gyűjtésük és további feldolgozásuk céljaira – 
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. 

2.3. A SunMoney csak olyan Személyes Adatokat kezel, ami az Adatkezelés 
céljához elengedhetetlen és az Adatkezelés céljának elérésére alkalmas. A 
SunMoney a Személyes Adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig kezeli. A Személyes Adatok tárolása olyan formában történik, amely a 
Partnerek azonosítását csak a Személyes Adatok gyűjtése vagy további 
feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

3. Adatkezelés jogalapja

3.1. A SunMoney a Partner Személyes Adatait a Partner Hozzájárulásával a 
jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 



3.2. Az Adatkezelő a felvett Személyes Adatokat – jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
céljából vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen 
érdek érvényesítése a Személyes Adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll – további külön Hozzájárulás nélkül, valamint a 
Partner Hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli. 

4. Adatbiztonság követelménye

4.1. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja 
végre, hogy biztosítsa a Partnerek magánszférájának védelmét. 

4.2. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó gondoskodik 
a Személyes Adatok biztonságáról. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai 
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat. 
amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. A Személyes 
Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyi lvánosságra hozatal, tör lés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.3. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt Személyes Adatok – kivéve, ha azt jogszabály 
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Partnerekhez 
rendelhetők.

4.4. A Személyes Adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az 
Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a, a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a Személyes 
Adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították 
vagy továbbíthatják; 



d, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely Személyes 
Adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
e, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; és 
f, azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés 
készüljön.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Személyes Adatok biztonságát szolgáló 
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika 
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 
választják, ami a Személyes Adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, 
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

5. Adattovábbítás hatóságok részére

Az Adatkezelő a hatóságok megkeresése alapján az általa kezelt Személyes 
Adatokat továbbítja a megkeresésben foglaltaknak megfelelően. Az Adatkezelő 
a megkeresésben foglaltak szerint szükséges Személyes Adatokat továbbítja, 
annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget tegyen.

6. Adattovábbítás külföldre

Személyes Adatok jogszabályban meghatározott célból, feltételekkel és 
adatkörben továbbíthatók 

7. Adatkezelés korlátai
Ha törvény, nemzetközi szerződés rendelkezése alapján az Adatkezelő 
Személyes Adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító Adatkezelő az 
adattovábbítással egyidejűleg jelzi a Személyes Adat
a, kezelésének lehetséges célját,
b, kezelésének lehetséges időtartamát,
c, továbbításának lehetséges címzettjeit,
d, a Partner jogszabályban biztosított jogainak korlátozását, vagy
e, kezelésének egyéb korlátozását



(„Adatkezelési Korlátozás”), az Adatátvevő a Személyes Adatot az 
Adatkezelési Korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, a 
Partner jogait az Adatkezelési Korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az Adatkezelő a Személyes Adat továbbításával egyidejűleg az Adatátvevőt 
tájékoztatja az alkalmazandó Adatkezelési Korlátozásról.
Az adattovábbító Adatkezelőt – kérelmére – az Adatátvevő tájékoztatja az átvett 
Személyes Adatok felhasználásáról.

8. Adatfeldolgozás

8.1. Az Adatfeldolgozónak a Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatos 
jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az Adatkezelő által 
adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

8.2 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 
tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései 
szerint dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a 
Személyes Adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 
megőrizni.

8.3. A SunMoney az Adatfeldolgozóval írásban szerződést köt. A SunMoney 
nem bíz meg az adatok feldolgozásával olyan szervezetet, ami a feldolgozandó 
Személyes Adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

9. Partnerek jogai és Partnerek jogainak érvényesítése

9.1. A Partner kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő
a, tájékoztatassa a Személyes Adatai kezeléséről, 
b, a Személyes Adatait helyesbítse, valamint 
c, Személyes Adatait – a kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.

9.2 A Partner kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Partner általa kezelt, 
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által 



feldolgozott Személyes Adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett Személyes 
Adatainak továbbítása esetén – az Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Az Adatkezelő a Partner kérelmére a kérelem beérkezésétől 30 napon belül 
írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.

9.3. Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a 
Partner tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt Személyes Adatok továbbításának időpontját, az 
Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes Adatok 
körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő 
Személyes Adatok 5 éves időtartamra kerülnek megőrzésre. 

9.4. Az Adatkezelő a Partner tájékoztatását csak a következő esetekben 
tagadja meg:
a, a Partner jogainak az Adatkezelési Korlátozásnak megfelelő biztosítása 
érdekében; vagy
b, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a 
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás 
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy 
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi 
érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és 
etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések 
megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és 
a felügyeletet is –, továbbá a Partner vagy mások jogainak védelme érdekében.

9.5. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a 
Partnerrel, hogy a felvilágosítás megtagadására a 9.4 pont mely pontja alapján 
került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a 
Partnert a jogorvoslati lehetőségekről.

9.6. Ha a Személyes Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő Személyes Adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes 
Adatot az Adatkezelő helyesbíti.



9.7. A Személyes Adatot az Adatkezelő törli, ha 
a, kezelése jogellenes;
b, a Partner a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9.1 pontja alapján kéri;
c, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, 
feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
az Adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban 
meghatározott határideje lejárt;
azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

9.8. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes Adatot, ha a Partner ezt 
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a 
törlés sértené a Partner jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes Adat kizárólag 
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a Személyes Adat 
törlését kizárta.

9.9. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes Adatot, ha a Partner 
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat 
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
9.10. A SunMoney a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a 
Partnert, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes Adatot 
Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
Adatkezelés céljára való tekintettel a Partner jogos érdekét nem sérti.
9.11. Ha az Adatkezelő a Partner helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
Adatkezelő tájékoztatja a Partnert a jogorvoslati lehetőségekről.

10. A Partner tiltakozása személyes Adatkezelés ellen
1, A Partner tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen,
(a) ha a Személyes Adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, 
Adatátvevő vagy Harmadik Személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;



(b) ha a Személyes Adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
valamint
(c) jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

10.2. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Partnert írásban tájékoztatja.

10.3. Ha az Adatkezelő a Partner tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes Adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett Személyes Adatot korábban továbbította, és 
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.4. Ha a Partner az Adatkezelőnek a 10.2 pont alapján meghozott döntésével 
nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 10.2 pont szerinti határidőt 
elmulasztja, a Partner bírósághoz fordulhat.

11, Cookie-k, más szolgáltatók és honlapok

11.1. A SunMoney a Weboldal használata során kisméretű egyedi szöveges 
információs csomagot, ún. cookie-t (magyarul sütit) küld a Partner böngésző 
programjának adatfeljegyzése, a Partner azonosítása és további látogatásainak 
megkönnyítése céljából. A Partner az internet hozzáféréshez használt 
böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a SunMoney vagy 
más szolgáltatók cookie-t kívánnak elhelyezni a számítógépén és a cookie-k 
küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor 
egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Partner 
nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

11.02. A Partner a Weboldal látogatásával tudomásul veszi és Hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a SunMoney a Weboldalon tett látogatások során egy vagy 
több cookie-t küldjön a Partner számítógépére, amely(ek) révén annak 



böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat a SunMoney csak 
egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a Partner számítógépére, tehát 
ezekben a SunMoney csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét 
tárolja, semmilyen más információt nem.

11.03. A SunMoney jogosult arra, hogy alkalmanként egyes jogi, vagy 
természetes személyekkel szerződést kössön azzal a céllal, hogy nevében 
feladatokat lássanak el, és szolgáltatásokat nyújtsanak (például: a Weboldalnak 
a rendszergazdai feladatai, vagy fejlesztése, üzenetküldési feladatok). 
Amennyiben elkerülhetetlen, hogy e személyek a feladatuk ellátása során 
Személyes Adatokat ismerjenek meg, abban az esetben a SunMoney 
gondoskodik róla, hogy e személyek is a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályoknak, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően járjanak el.

11.04 A Weboldal tartalmaz olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek 
adatkezelési szabályaira a SunMoney-nak nincs befolyása. Amennyiben e 
linkek használatával elhagyja a Weboldalt, abban az esetben az adatvédelemre 
már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési 
szabályai vonatkoznak.

12. Jogérvényesítés, kártérítés

12.1. A Partner az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat a jogainak megsértése 
esetén. Az Adatkezelő köteles bizonyítani az Adatkezelés jogszerűségét.

12.2. Az Egyesült Arab Emírségek adatvédelmi hatóságánál jogsérelemre vagy 
annak közvetlen veszélyére hivatkozással bárki vizsgálatot kezdeményezhet az 
alábbi elérhetőségeken: 

12.3. Az Adatkezelő a Partner Személyes Adatainak jogellenes kezelésével 
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt 
megtéríti. A Partnerrel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által 
okozott kárért is. 



13. Adatkezelő

SunMoney Solar Group, trade as SunMoney Solar (License No: 4350/2014, 
address: P.O. Box: 4422, Creative Tower, Fujairah, UAE)
SunMoney Solar Group, trade as SunMoney Solar (License No: 4350/2014, 
address: P.O. Box: 4422, Creative Tower, Fujairah, UAE)

14. Adatfeldolgozó

SunMoney Solar Group, trade as SunMoney Solar (License No: 4350/2014, 
address: P.O. Box: 4422, Creative Tower, Fujairah, UAE)

15. Adatkezelés a SunMoney-ba történő regisztráció során
Amennyiben a Partner az Üzletpolitikai Szabályzatban foglaltak szerint 
regisztrál, akkor az alábbi rendelkezések vonatkoznak az Adatkezelésre:
Adatkezelés célja: A SunMoney a Partnerek Személyes Adatait a Partnerek 
nyilvántartása, a Partnerek részére a SunMoney tevékenységével kapcsolatos 
tájékoztató anyagok megküldése, valamint – a Partnerek külön, erre vonatkozó 
Hozzájárulása esetén – további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok 
megküldése céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés a Partnerek Hozzájárulásán alapul, a 
Személyes Adatokat a Weboldalt látogatók önkéntesen adják meg, valamint a 
Weboldal használatával Hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Weboldalon 
történő navigálásuk adatait rögzítsük. 

Kezelt Személyes Adatok: A Partnerek által a regisztráció során, valamint a 
Webirodában az „Adatok módosítása” menüpont alatt megadott Személyes 
Adatok. 

Adatkezelés időtartama: A SunMoney a Partner Személyes Adatait a 
regisztráció fennállásának időtartama alatt kezeli. 

Személyes Adatokhoz hozzáférő személyek: Az Adatkezelő által 
Adatkezeléssel megbízott személyek. 



16. Adatkezelés a SunMoney-val történő szerződéskötés során
Amennyiben a Partner az Üzletpolitikai Szabályzatban foglaltak szerint 
Csomagot vásárol és szerződéseket köt a SunMoney-val, akkor az alábbi 
rendelkezések vonatkoznak az Adatkezelésre:
Adatkezelés célja: A SunMoney a Partnerek Személyes Adatait a Partnerekkel 
megkötésre került Szerződések, valamint a Partnerek részére történő 
kifizetések teljesítése céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés a Partnerek Hozzájárulásán alapul, a 
Személyes Adatokat a Weboldalt látogatók önkéntesen adják meg, valamint a 
Weboldal használatával Hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Weboldalon 
történő navigálásuk adatait rögzítsük. 
Kezelt Személyes Adatok: A Partnerek által a szerződéskötés során megadott 
Személyes Adatok . 
Adatkezelés időtartama: A Partner és a SunMoney között fennálló jogviszony 
megszűnését követő elszámolástól számított 5 év.
Személyes Adatokhoz hozzáférő személyek: Az Adatkezelő által 
Adatkezeléssel megbízott személyek.  

17. Adatok továbbítása
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Partnerek által az Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott adatok helyességért.


