
A szerződéses partner Milyen adatokhoz férhet hozzá? 

Milyen tevékenységet végez? 

Meddig tárolja az adatokat? 

salesforce.com EMEA Limited 

 

Floor 26 Salesforce Tower, 110 

Bishopsgate, EC2N 4AY London, Egyesült 

Királyság 

+44 1784 607000 

https://www.salesforce.com/eu/company/locations/ 

A Weboldal Adatbázis tárolására biztosít tárhelyet. Ennek 

során tárolja a 4. pontban felsorolt, a Weboldal 

Adatbázisban tárolt személyes adatokat. 

 

A Weboldal Adatbázisban tárolt személyes adatok 

kapcsán a társaság informatikai támogatást nyújt a Cordia 

részére személyre szabott marketinganyagok (hírlevelek) 

összeállításához  és  kiküldéséhez,   valamint  ingatlanok, 
projektek iránti lehetségesen érdeklődő érintettek körének 
felméréséhez és a projektről, ingatlanokról való 
tájékoztatáshoz. 

Határozatlan 
megszűnéséig. 

idejű a szerződés 

 

 

Attention CRM Consulting Kft. 

 

1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T. ép. 4. em. 

30/343 9079 

attentioncrm@attentioncrm.hu 

http://www.attentioncrm.hu/ 

A Cordia weboldal fejlesztésével és karbantartásával 

kapcsolatban lát el technikai feladatokat. Ennek során 

hozzáfér a 4. pontban felsorolt személyes adatokhoz, a 

fejlesztések és a weboldal működésének éles tesztelése 

céljából. Ezen túlmenően az ajánlatkérések és a hírlevél 
feliratkozások adatait tároló adatbázist kezeli. 

Határozatlan 

keretszerződés 

megszűnéséig. 

idejű 

– 

 

a 

szolgáltatási 

szerződés 

 

LEAD GENERATION Kft. 

 

1036 Budapest, Lajos utca 66. 
70/609-8400 

info@leadgeneration.hu 

http://www.leadgeneration.hu/ 

A https://cordia.hu/ oldalon található ingatlanok 

megvásárlása, bérlete, egyéb szolgáltatások iránt 

érdeklődő ügyfelek telefonos megkeresése, az ingatlan és 

a szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése kapcsán. 

A     telefonos     megkereséshez     a     4.     pontban     a 

„Reklámanyagok küldése e-mailben és/vagy telefonos 

megkereséssel a Cordia részéről” elnevezésű adatkezelési 
célnál meghatározott személyes adatokat használja fel. 

Határozatlan 

keretszerződés 

megszűnéséig. 

idejű 

– 

 

a 

megbízási 

szerződés 

 

DONE Digital Kft. 

 

1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 

30/2008218 

hello@thisisdone.com 

https://thisisdone.com/ 

Cordia weboldal fejlesztés. A fejlesztéshez szükséges 

mértékben technikailag hozzáférhet a weboldalon tárolt 

személyes adatokhoz (Weboldal Adatbázis, online fiókkal 

kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél feliratkozással 

kapcsolatban kezelt adatok), ezen túlmenően azonban 
semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal. 

Határozatlan idejű vállalkozási és 

felhasználási keretszerződés – a 

szerződés megszűnéséig. 
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A szerződéses partner Milyen adatokhoz férhet hozzá? 

Milyen tevékenységet végez? 

Meddig tárolja az adatokat? 

Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

1133 Budapest, Pannónia u 102. 

20/4224432 

info@silverfrog.hu 

www.silverfrog.hu 

Tárhelyszolgáltatás (adatbázis tárolás), melynek során a 

szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag 

hozzáférhet személyes adatokhoz (Weboldal Adatbázis, 

online fiókkal kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél 

feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen 

túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez 

az adatokkal. 

Határozatlan idejű hosting szolgáltatási 

szerződés – a szerződés megszűnéséig. 

 
 
 

Hidden Design Korlátolt Felelősségű Társaság 

1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 66. 

földszint 4. 
hidden@hidden.hu 

+36-20-426-1580 
https://www.hidden.hu/ 

Tárhelyszolgáltatás (adatbázis tárolás), melynek során a 

szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag 

hozzáférhet személyes adatokhoz (Weboldal Adatbázis, 

online fiókkal kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél 

feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen 

túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez 
az adatokkal. 

Határozatlan idejű hosting szolgáltatási 
szerződés – a szerződés megszűnéséig. 

 

Wavemaker Hungary Média, Tartalom és 

Technológia Korlátolt Felelősségű Társaság 

1123 Budapest, Alkotás út 53. B. ép. III. em. 

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás út 53. B. 

ép. III. em. 
+36-30-407-8733 

info.budapest@mecglobal.com 

Médiatervezési és médiavásárlási feladatok végzése, 

reklám kampányok utólagos értékelése, melynek során a 

szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag 

hozzáférhet személyes adatokhoz (Weboldal Adatbázis, 

online fiókkal kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél 

feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen 

túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez 
az adatokkal. 

Határozatlan idejű médiaügynökségi 

keretszerződés – a szerződés 

megszűnéséig. 

 

A Cordia értékesítői 

 

A „sales management” szolgáltatás során a Cordia 

egyes értékesítői adatfeldolgozóként járhatnak el. 

Az értékesítők mindenkor listája hozzáférhető a 
Cordia elérhetőségein. 

Az „Ön mint a Cordia Management ügyfele és az Ön által 

megvásárolni kívánt ingatlanok eladói között létrejövő 

ingatlan adásvételi szerződés előkészítése” adatkezelési 

célnál megjelölt személyes adatok. 

Határozatlan idejű megbízási szerződés – 

a szerződés megszűnéséig. 
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A szerződéses partner Milyen adatokhoz férhet hozzá? 

Milyen tevékenységet végez? 

Meddig tárolja az adatokat? 

Business Solution Informatikai Zrt. 

1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 3. 6/3. 

Digitális dokumentumkezelő és jóváhagyó rendszer 

fejlesztése, továbbá tanácsadási szolgáltatás, amely 

magában foglalhat szoftver, hardver tanácsadást, 

rendszerelemzést, jelentések, elemzések, egyéb 

dokumentumok és dokumentáció készítését is, melynek 

során a szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag 

hozzáférhet személyes adatokhoz, ezen túlmenően 

azonban semmilyen tevékenységet nem végez az 
adatokkal. 

Szerződés ütemtervben meghatározott 

végső teljesítési határidőig tartó határozott 

időtartamra kötik. 

 

 

 



 

A szerződéses partner Milyen adatokhoz férhet hozzá? 

Milyen tevékenységet végez? 

Meddig tárolja az adatokat? 

NK Services  (Magyarország) 

Infokommunikációs Megoldások és 

Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság 

1138 Budapest, Tomori u. 34. 

SharePoint fejlesztői tevékenység ellátása, Szerver 

Virtualizációs Szolgáltatás, informatikai rendszer 

üzemeltetési szolgáltatás nyújtása, melynek során a 

szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag 

hozzáférhet személyes adatokhoz, ezen túlmenően azonban 
semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal. 

Határozatlan idejű szerződés – a 

szerződés megszűnéséig. 

 


