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I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.

Jelen adatkezelési tájékozató (továbbiakban: Adatkezelési tájékozató) a BOND Pénz-és
Értékforgalmi Zrt. (8000 Székesfehérvár, Vörösmarty u. 1., cg.: 07-10-001033, email:
info@bondzrt.hu; telefon: 06-22-514-170, a továbbiakban: „Társaság”) ügyfelei adatainak a
kezelésével kapcsolatos szabályokat foglalja össze. Az Adatkezelési tájékoztató irányadó minden
olyan további esetben, amikor a Társaság a jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazását írja elő. Az
Adatkezelési tájékoztató a Társaság által követett adatkezelési elveket és gyakorlatokat, a Társaság
által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az
adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság honlapján is közzétételre kerül a Társaság szolgáltatásait
igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása céljából, továbbá a Társaság zálogfiókjaiban is elérhető az
ügyfelek számára.
Személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintettek a Társaság belső adatvédelmi felelőséhez
a nagy.erika@bondzrt.hu email címen vagy a 06-22-517-185-as telefonszámon fordulhatnak.
A Társaság belső adatvédelmi felelőse a jelen Adatkezelési tájékoztatót érintő változásokat a
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően módosítja.

2.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt értelmező rendelkezések:

(a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
(b) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
(c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
(d) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
(e) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
(f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
(g) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
(h) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

(i) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
(j) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
Az Adatkezelési tájékoztatóban használt egyéb kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) értelmező rendelkezéseiben
meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
II.

ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, ALAPELVEI

1.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél magvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem lehetséges.
Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.

2.

Személyes adatot a Társaság akkor kezelhet, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárult, vagy
b) azt törvény - illetve törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett
hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve a
Társaság szabályzatát is.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk
megismert személyes adatokat szolgálati titokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak olyan
személy foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

1. Az érintett kérelmezheti a Társaságnál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 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.
A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 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 adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a
tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig
húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható
meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
2. Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben
tagadhatja meg a Társaság.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az adatvédelmi törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről a Társaság a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig
értesíti.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.
3. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes
adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály
értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság az érintett 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 a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
4. Az érintett az adatvédelmi törvény 21. §-a szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen.
IV.

ADATKÖZLÉSEK
Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal formájában
közölhető.
Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy tudomására hozzák. Az
adattovábbítás megvalósulhat az adatkezelésbe történő betekintéssel vagy kivonat
készítésével is.
Nyilvánosságra hozatal, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. (A Ptk. 81. § (1)
bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat sért, aki üzleti titok birtokába jut, és azt
jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél.)
Adattovábbítás megkeresés alapján

1. A Társaságon kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, banktitok adatközlésre irányuló
megkeresés csak akkor teljesíthető, ha
a)

b)
c)

a pénzügyi intézmény ügyfele, illetve annak törvényes képviselője a rá vonatkozó
kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a
közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli
nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja (az
érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely
időtartamra és a megkereséssel elő szervek meghatározott körére),
a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
a Társaság érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt
követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

2. A Hpt. alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal,
Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, a Pénzügyi
Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az Áht.
63. §-ában meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési szervvel,
az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai
Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve
végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal,
illetve végelszámolóval,
d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését
végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel,
e) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal,
f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálattal,
h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény 17. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelős
miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel,
i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint
az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül
felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal,
illetve társadalombiztosítási szervvel,
j) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási
végrehajtási eljárásban - ideértve az 1994. évi LIII. törvény 79/C. § (2) bekezdés alapján a
közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami
támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral,
k) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
l) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró
államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket létrehozó
Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és
kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe
utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért
felelős miniszterrel,
m) lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából
feladatkörében ellenőrzést végző kincstárral,
n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal

szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése
esetén.
3. A banktitok megtartásának kötelezettsége a Hpt. szerint nem áll fenn abban az esetben
sem, ha

a) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési
megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése
érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől, amennyiben a megkeresés
tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot,
b) a hitelintézet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-ának (8)
bekezdése alapján szolgáltat adatot.
4. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy
amelyről a 2. pontban megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint
a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró
Felügyelet vagy az MNB helyszíni ellenőrzést folytat.
5. A 2. és 3. pont szerint adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra
a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt.

6. A Társaság az 1-3. pontokban, valamint az 10-11. pontokban foglalt esetekben az
adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva - nem tagadhatja
meg.
7. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt. szerint abban az esetben
sem, ha
a) a Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.)
meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti,
b) a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg a pénzügyi információs egységként működő
hatóság - a Pmt. -ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi pénzügyi
információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés
tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér
banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől.
8. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, illetőleg jegybanki rendelkezésben a
Társaság számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni.
9. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a
Társaság az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz
eleget.
10. A Társaság a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli
megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett
bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a
bankszámla vagy az ügylet
a) kábítószerrel való visszaéléssel,
b) terrorcselekménnyel,
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel,
d)

lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel,

e) pénzmosással,

f)

bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,

g)
h)

bennfentes kereskedelemmel, vagy
piacbefolyásolással

van összefüggésben.
11. A Társaság a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a szolgálati titok
védelméről szóló jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő védelmi
intézkedéseket megtenni.
Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
1. Az érintett személyes adatai a törvényben meghatározott esetekben vagy az érintett
hozzájárulásának megadásával hozhatók nyilvánosságra. Kétség esetén azt kell vélelmezni,
hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.
2. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott személyes adatok tekintetében.
3. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
4. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából – az adatvédelmi törvény alapján - az érintettnek ismernie kell,
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás
célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
5. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes a
hozzájárulást megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély
elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

V.

Ügyfélnyilvántartás

1. Az ügyfélnyilvántartás a Társaság által végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel
összefüggő tények dokumentálására szolgáló nyilvántartás, melynek jogszabályi alapját a Hpt.,
a Pmt. és a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény képezik.
2. Az ügyfélnyilvántartás adatai kizárólag a konkrét ügylettel kapcsolatban, annak minősítésével,
valamint pénzügyi szolgáltatás nyújtásával, illetve a konkrét ügylet folyamatos figyelemmel
kisérésével, esetleges késedelmek megállapításával kapcsolatos intézkedések megtételével,
valamint nem fizetés esetén a behajtással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok
ellátására használhatók fel.

3. Az ügyfélnyilvántartás ügyletenkénti bontásban, a Társaság valamennyi ügyfelének adatait
tartalmazza.
4. Az ügyfelekről a nyilvántartásba felvehető adatok a következők:
a) Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, leánykori név, anyja neve,
születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma,
egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma.
b) A pénzügyi intézményt, céget azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és
fióktelep címe, adószám, a képviseletre jogosultak neve és beosztása.
5. Az ügyfél adatainak belső kezelője az adott ügy (kérelem) konkrét előadója - illetve azon
szervezeti egységek, ahol az ügyfél által kért pénzügyi szolgáltatási tevékenységet előkészítik,
értékelik, minősítik -, továbbá a szolgáltatás nyújtásáról döntő szervezeti egység, személy.
6. A nyilvántartás kezelése számítógépen és manuálisan történik. A Társaság összesített ügyfél
adatbázisát az illetékes ügyintézők a Társaság informatikai hálózata által működtetett
szerveren érhetik el a megfelelő lekérdező rendszer segítségével. Az Informatikai
Rendszergazda a hozzáférési jogok kiosztásával gondoskodik arról, hogy a szervezeti egységek
ügyintézői csak az illetékességi körükbe tartozó ügyfelek adatait kezelhessék, illetve
ismerhessék meg.
7. Az adatvédelmi törvény alapján a Társaság személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az
érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A Társaság adatkezelésének
hatósági nyilvántartásba vétele az ügyfélnyilvántartás miatt szükséges, a személyes adatok
kezelése tekintetében.

