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I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB 

TUDNIVALÓK 

Az Első Fedezetkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) jelen Adatkezelési 

Tájékoztatójában foglalja össze azokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR, az 
Infotv., az Fsztv. és a Hpt. által előírt információkat és tájékoztatást, amelyeket az Érintett 

tudomására kell hoznia, annak érdekében, hogy az Érintett megfelelő tájékoztatást kapjon 

az adatkezelés tényéről és céljairól, valamint a Személyes adatai Társaság általi kezelésével 

összefüggő további lényeges információkról.  

Ön Érintettnek minősül, amennyiben a Társaság Személyes adatát (akár azonosított, akár 

azonosítható módon) kezeli. Az Érintetteket megilletik a vonatkozó jogszabályokban, 

különösen a GDPR-ben és az Info tv-ben foglalt Személyes adat kezelésével és védelmével 

kapcsolatos jogok. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató valamennyi Érintett számára nyújt Személyes adatai 

kezelésére vonatkozó tájékoztatást, azzal, hogy amennyiben a tájékoztatás Érintettek adatot 

csoportjára (kategóriájára) vonatkoztatandó, úgy az külön jelzésre kerül.  

A Társaság jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát egyoldalúan, külön értesítés 

nélkül módosítani, azzal, hogy a Társaság honlapján (https://www.elsofedezetkezelo.hu) 

mindenkor elérhetővé teszi annak hatályos verzióját. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 

megtalálható a Társaság ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben is. 

Kérjük, hogy a Társaság adatkezelésének megkezdésének tudomásulvétele, illetve 

szükség esetén az ahhoz való hozzájárulás megtétele előtt tanulmányozza a jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat! 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI 

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

A Társaság által kezelt Személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelő az Első 

Fedezetkezelő Zártkörű Részvénytársaság (a Társaság). 

A Társaság elérhetőségei: 

székhelye és postacíme: 1065 Budapest, Nagymező u. 4. (I. emelet) 

cégjegyzékszám: 01-10-046577 

telefonszám: +36 1 266-0747 

telefaxszám: +36 1 322-9459 
e-mail: info@elsofedezetkezelo.hu 

adószám: 11748186-2-42 

adatvédelemért felelős képviselő neve: dr. Novák Zalán vezérigazgató 

képviselő e-mail címe: novak.zalan@elsofedezetkezelo.hu 

mobil: +36 70 313-1751 

MNB törzskönyvi nyilvántartási szám: EN-I-1634/2010. 

III. A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

A Társaság jelen tájékoztatóban kinyilvánítja azokat az elveket, melyek meghatározzák a 
Személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát. 

III.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 
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A Társaságnak az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett 

számára átlátható módon kell végeznie (az Érintett számára átláthatónak kell lennie, hogy 

személyes adatait a Társaság hogyan kezeli, ennek érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatásnak is közérthetően és könnyen elérhetőnek kell lennie világosan és egyszerű 

nyelvezettel megfogalmazottan). 

A jogszerűség elve alapján a Társaság kizárólag a GDPR által elismert valamely jogalap 

megléte esetén kezel adatot (az Adatkezelés jogalapjáról az Érintetteket tájékoztatnia kell), 

eljárásában a tisztességesség alapvető követelményét érvényesíti (az Érintett alanya és nem 

pusztán tárgya az Adatkezelésnek).  

A Társaság a Személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok – így többek között 

de nem kizárólag az Fsztv., a Hpt., a GDPR és az Info tv – és a felügyeleti szervek 

iránymutatásai, Ügyfelek esetén a Társaság Üzletszabályzatának rendelkezései, a jelen 

Adatkezelési Tájékoztató és  az Ügyfelekkel kötött szerződések, valamint az Ügyfelek vagy 
egyéb Érintettek egyoldalú nyilatkozatai szerint jár el. 

III.2. Célhoz kötöttség elve 

A Társaság kizárólag célhoz kötötten kezel Személyes adatot a célnak megfelelő módon és 

mértékben. A Társaságnak a Személyes adatok tervezett kezelésének céljairól tájékoztatást 

kell nyújtania az Érintettek részére. 

III.3. Korlátozott tárolhatóság és adattakarékosság elve 

A Társaság a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés céljának megvalósulásáig, az 

ahhoz szükséges ideig és mértékben kezelheti. A Személyes adatok tárolásának olyan 

formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a kezelt adatoknak pedig az adatkezelés 

céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie. A Társaság által kezelt 

Személyes adatok mindegyike valamely célhoz kötötten (gyakran egy-egy adat több célhoz 

köthető) kezelt. 

Különleges adatot a Társaság nem kezel. Ha valamely oknál fogva mégis szükséges lenne 

ilyen típusú adat kezelése, a Társaság külön figyelemfelhívással fog élni az Érintett 

irányában, azzal együtt, hogy a Különleges Adat kezeléséhez az Érintett kifejezett, önkéntes 

hozzájárulása megadását kéri. 

III.4. Adatpontosság elve 

Az Adatkezelés során a Társaság ésszerű keretek között mindent megtesz annak 

biztosítására, hogy az általa kezelt adatok pontosak és teljesek legyenek, továbbá, ha az 
Adatkezelés céljára tekintettel az szükséges, úgy az adatok naprakészsége érdekében is 

megtesz minden ésszerűen elvárható lépést. 

A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek az Érintett által a Társaság részére 

megadott adatok hiányos, pontatlan vagy hibás volta okán keletkeznek. Az Ügyfél 
szerződéses kötelezettsége, hogy a Társaságnak megadott adataiban történő változást 

haladéktalanul jelezze a Társaság részére. 

III.5. Integritás és bizalmas jelleg elve 

 A Társaság az Adatkezelés során a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és 

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket 
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
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garantálja. A Társaság a bizalmasnak, illetve titoknak minősülő adatokat (így a Személyes 

adatokat is) a vonatkozó titokkezelési szabályok szerint kezeli, biztosítja, hogy azokhoz 

illetéktelenek ne, és a Társaságon belül is csak az illetékes munkatársak férjenek hozzá, és 

minden fentiek szerinti intézkedést megtesz továbbá annak érdekében, hogy elkerülje a 

biztonság olyan sérülését, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

III.6. Elszámoltathatóság elve 

A Társaság felelős a fenti Adatkezelési elveknek való megfelelésért és mindenkor képesnek 

kell lennie igazolnia azt, hogy az Adatkezelésre irányadó szabályoknak megfelel. 

IV. A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK JOGALAPJAI 

A Társaság kizárólag építtetői fedezetkezelési tevékenységet végez, az alábbiak szerint: 

A Társaság Ügyfeleivel, mint valamely beruházás építtetőjével fedezetkezelői szerződést köt, 

melynek célja az Ügyfél és a fővállalkozó között létrejött építési szerződés mindkét fél általi 

teljesítésének elősegítése, az építési beruházásoknál gyakran előforduló ún. körbetartozások 
megakadályozása. Az Ügyfél az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet alapján köteles az építési szerződésben meghatározott építőipari 

kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi eszközeit az építtetői fedezetkezelői 

tevékenység végzésére jogosult szervezet – a Társaság - rendelkezése alá helyezni.  

A Társaság továbbá – ha az építtető és a fővállalkozó az építési szerződésben így állapodnak 
meg – az építési szerződésben meghatározott biztosítékokat is kezel, amelyeket a fővállalkozó 

bocsát a Társaság rendelkezésére. Ez esetben a fővállalkozó is ügyfélnek minősül a jelen 

szabályzat alkalmazásában.  

Ügyfél – akár építtetőként, akár fővállalkozóként – csak jogi személy vagy más szervezet 

lehet. A Társaság természetes személyek részére fedezetkezelői szolgáltatást nem nyújt. 

Erre tekintettel a Társaság Személyes adatok kezelését annyiban végzi, amennyiben az egyes 
jogi személyekhez kapcsolódó természetes személyek – vezető tisztségviselők, tényleges 

tulajdonosok, meghatalmazottak, kapcsolattartók – adatainak kezelését a fedezetkezelői 

szolgáltatás nyújtása (és ennek keretében a fedezetkezelői szoftver - a fedezetkezelői 

tevékenységhez kapcsolódó elektronikus alvállalkozói nyilvántartás - üzemeltetése) 

szükségessé teszi. 
 

A Társaság az Érintettek adatait elsősorban az általa nyújtott vagy nyújtandó pénzügyi- és 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatás teljesítése, a kapcsolódó szerződésből eredő jogok és 

kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett 

kérésére történő lépések megtétele érdekében kezeli. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó 

adatkezelés az alábbi jogalapokon történhet: 

IV.1. Szerződéses jogalap 

Szerződéses jogalap esetén az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az Adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az 

Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Az Érintett által a szerződéses jogviszony kérelmezése, vagy a szerződés létrehozása során 
megadott azon Személyes adatokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy a 

szerződés megkötésének előkészítéséhez szükségesek, ezen jogalap alapján kezeli a 

Társaság. 

IV.2. Jogi kötelezettség jogalap 
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Kötelező, jogszabályon alapuló Adatkezelés esetén a kezelendő adatok körét, az Adatkezelés 

célját és feltételeit, az Adatkezelő személyét, az adatok megismerhetőségét és az Adatkezelés 

időtartamát az Adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg. 

IV.3. Jogos érdek jogalap 

A Társaság jogosult az Érintett Személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az 

Adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél, vagy akár az Érintett jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, feltéve az előző két esetben, hogy az érdek érvényesítése az 
Érintett Személyes adatainak védelméhez kapcsolódó korlátozással arányban áll. (Ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, úgy ezen 

jogalap nem alkalmazható.) Ezen jogalap csak abban az esetben alkalmazható, ha az ez 

alapján szükséges Adatkezelés feltétlenül szükséges a jogos érdek érvényesítéséhez, és az 

érdek jogszerű, valamint az érdekmérlegelési teszt alapján megalapozott. Ilyen adatkezelés 
esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a vonatkozó jogos érdekről. 

Jelenleg a Társaság ezen a jogalapon nem végez adatkezelést.  

IV.4. Hozzájáruláson alapuló jogalap 

A Társaság az Érintett hozzájárulása alapján is kezelhet Személyes adatot. 

A Társaság az Érintett hozzájárulását csak szűk körben kéri az Adatkezeléshez, abban az 

esetben, amennyiben az előzőekben hivatkozott jogalapok egyike alapján sem valósulhat 

meg az Adatkezelés. Ilyen esetekben a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, 

tájékoztatáson (jelen Adatkezelési Tájékoztató ismeretén) alapulónak és egyértelműnek kell 

lennie. 

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását 

bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az 

érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon 
kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

V. A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK CÉLJAI, A TÁRSASÁG ÁLTAL 

KEZELT ADATOK KÖRE, FORRÁSA 

 A Társaság az Érintett által rendelkezésre bocsátott, továbbá a Társaság számára 

hozzáférhetővé tett Személyes adatokat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokból 

kezelheti: 

- a szerződéskötés körében: az Érintettek azonosítása, személyazonosságuk igazoló 

ellenőrzése, adataik, okmányaik lekérdezése központi nyilvántartásokból, 

- a szerződés fennállta alatt: a Társaság és az Ügyfél között pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatás tárgyában létrejött szerződéses jogviszony, eseti megbízásban foglalt 

kötelezettségek és jogok teljesítése, a kötelezettségek teljesítése megtörténtének ellenőrzése, 
a szerződésben foglaltak szerinti együttműködés az Ügyféllel, az Ügyfél részére tájékoztatása 

adása, kapcsolattartás az ügyféllel, a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás biztosítása, 

panaszkezelés és vitarendezés, esetleges peres és nemperes eljárások; 

- jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése, így a pénzmosás- és terrorizmus 

finanszírozása megelőzése, csalásmegelőzés, csaláskezelés; jogszabály alapján kötelező 
adatszolgáltatás, hatósági megkeresések - nyomozó hatóság, bíróság, nemzetbiztonsági 

szervek, jegyző, adóhatóság, felügyelő hatóság, bíróság - megválaszolása, számviteli és 

adójogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése.  
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A Társaság a GDPR által meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy az adatkezelés 

eredeti céljától eltérő céllal is kezelje az Érintett adatait, ha ezen célú adatkezelés 

összeegyezethető az adatkezelés eredeti céljával. Eltérő célból történő adatkezelés esetén az 

Érintettet minden releváns információ megadásával tájékoztatni szükséges. 

 

A Társaság egyedi adatkezelései részletesen: 
 

V.1 A törvény által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések megtétele 

 

Adatkezelés célja: az Ügyfél, illetve képviselőjének és tényleges tulajdonosának személyes 

azonosítása, a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok rögzítése, valamint a felvett adatok 
ellenőrzése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása 

érdekében 

Az adatkezelés jogalapja: Pmt.  

A kezelt adatok köre: a fedezetkezelői szerződésben és a mellékleteiben feltüntetett, valamint 

a Pmt.-ben rögzítésre előírt alábbi adatok: 

- Az Ügyfél vezető tisztségviselőjének, vagy meghatalmazott általi eljárás esetén a 
meghatalmazott családi- és utóneve, születési neve, anyja születési neve, születési 

ideje és helye, állampolgársága, e-mail címe, telefonszáma, azonosító okmánya 

típusa, azonosító okmánya száma, azonosító okmánya lejárata, lakcímkártya száma, 

lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), 

- Az Ügyfél tényleges tulajdonosának családi és utóneve, születési családi és utóneve, 
állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási 

helye, a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, valamint hogy kiemelt 

közszereplőnek minősül-e (ha igen, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 

mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek), 

A kezelt adatok forrása: az Ügyfél adatszolgáltatása, illetve nyilvánosan elérhető források (pl. 

cégjegyzék vagy egyéb bírósági nyilvántartások), amelyekhez a Társaság jogszerűen 
hozzáférhet (amelyekből a Pmt.-ben foglalt azonosítási kötelezettség érdekében ellenőrizni 

köteles egyes személyes adatokat), és amelyeket kezelhet. 

Az adatkezelés időtartama: a Pmt.-ben meghatározott időtartam 

Adattovábbítás: A Pmt.-ben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése a Pmt. szerinti 

pénzügyi információs egység részére, a Pmt.-ben megjelölt adatokkal. 
A személyazonosság ellenőrzése érdekében szükséges adattovábbítás a Pmt.-ben 

meghatározott nyilvántartások kezelője részére. 

 

V.2 Fedezetkezelői tevékenység, fedezetkezelői szerződések megkötése  

 

Adatkezelés célja: a Fedezetkezelő által kínált pénzügyi termék igénybevétele az ügyfelek 
által  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A kezelt adatok köre:  
- Az Ügyfél vezető tisztségviselőjének, vagy meghatalmazott általi eljárás esetén a 

meghatalmazott családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, 

- Az Ügyfél kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, telefax száma és e-mail 

címe. 

- A beruházás építési műszaki ellenőrének képviseletében eljáró személy neve, címe, 

telefonszáma, e-mail címe; 
- Ha hitelfelvételre is sor kerül, a banki műszaki szakértő neve, telefonszáma, e-mail 

címe. 

A kezelt adatok forrása: az Ügyfél adatszolgáltatása. 

Adatkezelés időtartama: 

1. A Pmt.-ben meghatározott időtartam, vagy ha az hosszabb, az az időtartam, ameddig az 
ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának 

vagy nyugvásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig. 

2. A Számv. tv. alapján a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások 

tekintetében az adatkezelés időtartama 8 év. 
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V.3 Az Fsztv-ben és a Hpt-ben rögzített riportolási, bejelentéstételi, panaszkezelési 

kötelezettségek teljesítése; pénzmosással (vagy pénzmosás gyanúval) és visszaéléssel 

(vagy visszaélésgyanúval) érintett esetek rögzítése és a kapcsolódó kockázatok 

mérése, kezelése  

 
Adatkezelés célja: Az Fsztv-ben és a Hpt-ben előírt – elsősorban: riportálási és 

panaszkezelési - jogszabályi kötelezettségek teljesítése; a pénzmosás megelőzés és a 

kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, valamint visszaélések megelőzése, 

felderítése, nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Társaságra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok köre: a fedezetkezelői szerződés adatai, valamint a Társaság rendelkezésére 

álló meglévő ügyféladatok. 

A kezelt adatok forrása: a fedezetkezelői szerződés, közhiteles adatbázisok, a Társaság 

rendelkezésére álló meglévő ügyféladatok. 

Az adatkezelés időtartama: Az Fsztv., a Hpt. és Pmt. rendelkezéseinek megfelelően, illetve a 
visszaéléssel (vagy visszaélésgyanúval) érintett személyek adatai határozatlan ideig 

tárolódnak a tárolás szükségességének 5 évente történő felülvizsgálatával. 

VI. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEINEK IDŐTARTAMA, A SZEMÉLYES ADATOK 
TÖRLÉSE 

VI.1 A Társaság adatkezeléseinek időtartama 

A Társaság adatkezeléseinek időtartama változó, elsősorban az Adatkezelés jogalapjától függ. 

a) Szerződéses jogalap esetén: a Társaság és az Ügyfél között létrejött Pmt. szerinti üzleti 

kapcsolat esetén a Társaság a birtokába került és ezen szerződéses jogviszonnyal összefüggő 

valamennyi adatot ezen szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 évig kezeli, kivéve, ha 
jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel el. A Számv. tv. alapján a számviteli 

bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások tekintetében az adatkezelés időtartama 8 

év. 

b) jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés esetén: jogszabályon alapuló kötelező 
adatkezelés esetén a Társaság a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az 

Ügyfél személyes adatait. 

c) jogos érdek esetén: A Társaság vagy a Társasággal kapcsolatban álló harmadik felek 
(esetlegesen maga az Érintett) jogos érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt 

adatok megőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen 

érdekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 

a jogos érdek megszűnésétől számított 8 év. 
Jelenleg a Társaság ezt a jogalapot nem alkalmazza.  

d) hozzájárulás esetén: Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén a Társaság 
az Érintett személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Amennyiben a Társaság valamely Személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat 
kezelésére való joga alapján a Társaság kezeli az adott Személyes adatot tartalmazó 

valamennyi kapcsolódó dokumentációt is a dokumentáción szereplő Személyes adat teljes 

kezelési időtartama alatt. 

A megőrzési időket az egyes szolgáltatásokat tartalmazó szerződések és/vagy az Adatkezelési 

Tájékoztató tartalmazza. 

VI.2 A Személyes adatok törlése, Anonimizálása 
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A Társaság által kezelt adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 

Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 

ideig tegye lehetővé; („korlátozott tárolhatóság elve”). Ezen elvnek megfelelően a Társaság 

kizárólag a vonatkozó Adatkezelés cél megvalósulásáig (megőrzési idő leteltétig) kezeli, azt 

követően a Személyes adatokat választása szerint törli vagy anonimizálja. Az Adattörlést 

vagy Anonimizálást oly módon valósítja meg, hogy a Személyes adatok ezt követően ne 
legyenek semmilyen módon visszaállíthatóak. 

A Társaság fentieken túlmenően törli az Érintett Személyes adatait, ha 

- az Érintett kéri és törlésnek nincs akadálya (jogi kötelezettség teljesítése érdekében nem 

szükséges az adatok megőrzése, továbbá nem merül fel a Jogos érdek jogalap 

alkalmazásának szükségessége), 

- az Érintett a hozzájárulását visszavonta (ha jogi kötelezettség teljesítése érdekében nem 

szükséges az adatok megőrzése, továbbá nem merül fel a Jogos érdek jogalap 
alkalmazásának szükségessége), 

- az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

- a Személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte, 

- jogszabály, vagy bíróság/hatóság jogerős határozata az adatok törlését elrendelte. 

VII. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS 

Banktitoknak minősülő adat átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott 
esetekben és feltételek teljesülése esetén és módon kerülhet sor. Az irányadó főbb 

jogszabályok e tekintetben a Hpt. és az Fsztv. 

 A Társaság az Európai gazdasági Térségen kívülre nem ad át adatot.  

A Társaság az Érintettet személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az 

alábbi jogalapon továbbítja: 

VII.1. Adatfeldolgozó igénybevétele 

A Társaság jogosult arra, hogy – a GDPR vonatkozó rendelkezései betartása és az Ügyfelek 

tájékoztatása mellett - az adatkezelési feladatok végrehajtásával Adatfeldolgozót bízzon meg, 

azok részére az Ügyfél Személyes adatait továbbítsa az Adatfeldolgozó feladatainak 

ellátásához szükséges mértékben, kizárólag azon időtartamig ameddig a Társaság jogosult a 
Személyes adatok kezelésére. A Társaság kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehet igénybe, 

amely megfelelő garanciákat nyújt az Adatkezelés GDPR szerinti végzése vonatkozásában.  

A Társaság fedezetkezelői tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa 
megbízott alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja: 

 
Turing Projekt Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-

10-140308; adószám: 26740445-2-43; székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 2. em. 

7.): fedezetkezelői szoftver (a fedezetkezelői tevékenységhez kapcsolódó elektronikus 

alvállalkozói nyilvántartás) üzemeltetése 
VE-MATÉRIA Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-

065491; adószám: 10321908-2-43; székhely: 1119 Budapest, Rátz László utca 37. fszt. 2.): 

általános informatikai üzemeltetés 

VII.2. További adattovábbítások 

 Fentieken túlmenően további adatátadásokra a Társaság akkor jogosult/köteles 

- ha arra jogszabályi rendelkezés jogosítja/kötelezi (pld. hatóság részére történő 

adatszolgáltatás), 
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- a szerződés teljesítése ezt szükségessé teszi (pld. a szerződés közjegyzői okiratba foglalása 

érdekében), 

- az Érintett ahhoz hozzájárul, 

- a Társaság jogos érdeke alapján, 

- az Ügyféllel megkötött szerződése teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt 

kötelezettségek teljesítése ezt szükségessé teszi, mert az adott szolgáltatást a Társaság ezen 
közreműködővel együtt biztosítja. 

VII.3. Tájékoztatás az adatátadásról 

Az adattovábbítások címzettjeiről, illetve a címzetti kategóriákról a Társaság az Ügyfél 

kérelmére tájékoztatást ad. 

VIII. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB TÉNYEK 

VIII.1 Adatbiztonság 

Személyes adatokat a Társaság azon munkavállalói és adatfeldolgozói ismerhetnek meg, 
akik számára az adatok ismerete jogszabályi, valamint szerződéses jogosultságok 

érvényesítése és kötelezettségek teljesítése körében szükséges. Ezen munkakörök a 

Társaságnál különösen az ügyfélkapcsolati, a pénzügyi, kontrolling és informatikai 

tevékenységgel kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és compliance jellegű munkakörök. A 

személyes adatokat ténylegesen is megismerő személyek körét az adott szerződés és annak 
teljesülésének egyedi sajátosságai határozzák meg. 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Társaság és adatfeldolgozói a kor technikai 

követelményeinek megfelelő fizikai és informatikai biztonsági eszközökkel gondoskodnak az 

adatok biztonságáról. A Társaság informatikai biztonsági szabályzatban rögzíti az 
adatbiztonsághoz kapcsolódó belső részletszabályait. A Társaság az adatfeldolgozóival kötött 

szerződéseiben rögzíti az elvárt adatbiztonsági követelményeket. A Társaság a teljes körű 

adatbiztonság érdekében törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik 

megfelelnek a vonatkozó nemzetközi szabványoknak és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

VIII.2 Szervezési intézkedések 

A Társaság informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az 

adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező az 

adatvédelemért felelős, II. pont szerinti képviselő véleményének a kikérése. 

A Társaság az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal 

teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, 

azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a 
munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő 

jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és 

szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. 

összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak 

biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. 

Az informatikai rendszerek üzemeltetése – így különösen az incidenskezelés, változáskezelés 

– és fejlesztése során a Társaság a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások figyelembe 

vételével jár el. 

A személyes adatok kezelését érintő folyamatok belső szabályozásairól – mind a 

kialakításuk, mind a módosításuk esetében – előzetesen ki kell kérni az adatvédelemért 

felelős, II. pont szerinti képviselő véleményét. 
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A Társaság minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban 

szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási 

szabályok szerint köteles eljárni. 

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés 
után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika) 

VIII.3 Technikai intézkedések 

A Társaság az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott 

kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, 

rácsok, tűzvédelmi rendszerek stb.).  

A Társaság az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, 

adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a Társaság elhatároltan, 

külön zárt szerverteremben tárolja.  

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az Ön jogai: 

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelmi előírások által biztosított 

érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban röviden – a teljesség igénye nélkül – 
felsoroljuk, hogy melyek a legfontosabb jogosultságai a ránk bízott adataival kapcsolatban. 

Kérjük, hogy ha további jogai vagy az egyes jogosultságok részletei kapcsán esetlegesen 

kérdései merülnek fel, forduljon bizalommal hozzánk elérhetőségeinken. 

IX.1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Az Érintett kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

tájékoztatást kérve a Társaságtól a Társaságnál kezelt személyes adatairól, továbbá a 

következő információkról: 

- az adatkezelés célja, 

- az érintett személyes adatok kategóriái, 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, 

- adott esetben a Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai, 

- az Érintett jogairól való tájékoztatás, 

- a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról való tájékoztatás, 

- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról. 

Az Érintett az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatát kérelmezheti, azt a 

Társaság az Érintett rendelkezésére bocsátja. A másolat igényléséhez való jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

IX.2. Helyesbítéshez való jog  

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó Személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli 

helyesbítését/kiegészítését, amennyiben a vonatkozó személyes adatot a Társaság 
pontatlanul/hiányosan kezeli. 

Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása a 

Társasággal kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt a 
szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint teheti meg az Érintett. 
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IX.3. Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog 

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles ennek megtételére, ha az alábbi 

indokok valamelyike fennáll: 

- a Személyes adat kezeléséül alapul szolgáló adatkezelési cél megszűnt, 

- az Érintett visszavonja a hozzájárulását és az Adatkezelésének nincs más jogalapja, 

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 

- az Adatkezelő a Személyes adatot jogellenesen kezelte, 

- arra az Adatkezelőt bíróság vagy hatóság határozata kötelezi, 

- a Személyes adatokat uniós, vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

IX.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni 

kívánt személyes adatkörök megjelölésével, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás időtartama 

a Személyes adatok pontossága ellenőrzéséhez szükséges időtartam, 

-  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

-  az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás időtartama ahhoz az 

időtartamhoz igazodik, amely alatt megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Adatkezelés korlátozása esetén a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

IX.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az Adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség igénylése  

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 

helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a Társaság részéről. 

IX.6. Az Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa, rá vonatkozóan a Társaság rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak: 

-  az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződéses jogalapon alapul, 

-  az adatkezelés automatizált módon történik. 

Továbbá jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól ezen adatok továbbítását – ha ez 

technikailag megvalósítható - másik adatkezelő részére. 

IX.7. Tiltakozáshoz való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak Társaság általi jogos érdek jogalapon történő kezelése ellen. Ebben az 
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esetben a Társaság adatkezelést a tiltakozást követően akkor folytathat a továbbiakban, ha 

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 

az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ezen okok jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

IX.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ha a Személyes adatok Társaság általi kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, 

akkor az Érintett adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja 

AZ Érintett hozzájárulásának visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett hozzájárulásának 

visszavonása nyomán adatait – a vonatkozó előírásokkal és a IX.3. pontban írtakkal 

összhangban – a Társaság abban az esetben törli, ha az Érintett adatai kezelésének nincs 
más jogalapja. 

IX.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a Profilalkotást – kifogás 

joga 

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.  

IX.10. Jogorvoslat joga  

Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panasszal élni bármely, a 

GDPR szerinti adatvédelmi felügyelő hatóságnál, így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál, amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 
 

Ha az Érintett megítélése szerint személyes adataival kapcsolatban a Társaság a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti, az Érintett bírósághoz fordulhat. 

A per során azt, hogy az adatkezelés az alkalmazandó előírásokban foglaltaknak megfelel, az 

Adatkezelő köteles bizonyítani. 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – 

az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében 

beavatkozhat. 

Ha a bíróság a kérelmének helyt ad, az Adatkezelőt a jogellenes adatkezelés 
megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai 

érvényesülésének biztosítására kötelezi. 

A bíróság jogszabályban meghatározott esetekben elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő 

azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát. 

 
IX.11 Kártérítéshez való jog 

 

Ha az Adatkezelő a jogellenes adatkezeléssel vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. 

Az Adatkezelőt a kárért való felelősség az alkalmazandó előírásokban foglaltak szerinti 

terjedelemben és módon terheli, és az alól az ezekben foglaltak szerint mentesülhet. 

IX.12. Az Érintetti Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmekhez kapcsolódó eljárási 

szabályok 
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IX.12.1. Érintetti kérelem benyújtására szolgáló csatornák  

Érintettként személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos 

kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti a Társasággal:  

- postai úton, levélben a Társaság postai címére való megküldéssel, 

- a Társaság képviselőjének II. pontban megjelölt email címre való megküldéssel, 

- személyesen a Társaság székhelyén megtett írásbeli nyilatkozattal, 

- a Társaság központi telefonszámán megtett nyilatkozat útján. 

IX.12.2. Érintetti kérelemhez kapcsolódó azonosítási kötelezettség 

Az Érintettel kapcsolatos jogokat kizárólag az Érintett, vagy az általa a Társaság 
Panaszkezelési Szabályzatában rögzítettnek megfelelő meghatalmazás alapján az Érintett 

meghatalmazottja gyakorolhatja. 

Tekintettel a Társaság Érintett vonatozásában fennálló titokvédelmi kötelezettségére 

(Személyes adatok védelme, adott esetben Társaságtitok, üzleti titok stb.), a Társaság a 
Személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem elbírálását megelőzően az Érintetti 

kategóriára (Ügyfél, Potenciális ügyfél stb.) tekintettel, az Érintett azonosítását elvégzi. Az 

Érintett kérelmének/kérésének a Társaság kizárólag az Érintett jelen Adatvédelmi 

tájékoztató szerinti azonosítását követően jogosult és köteles eleget tenni. Az Azonosítás 

lehetővé tétele érdekében az Érintett minden esetben köteles feltüntetni a kérelmén 
személyes azonosító adatait. 

Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során a Társaság 

Társaságtitoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, a 

Társaságtitok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet a Társaság 
teljes bizonyító erejű okirati vagy közokirati formában tudja elfogadni. 

A Társaság a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő 

válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától 

számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a 

Társaság a meghosszabbításról az Érintettet tájékoztatni köteles az eredeti határidőn belül. 

Amennyiben a kérelem alapján az Érintett nem azonosítható jelen Adatvédelmi 

Tájékozatóban foglalt szabályok szerint, úgy a Társaság az Érintettet megkeresi –
amennyiben arra ésszerű módon lehetősége van - annak érdekében, hogy az Azonosítás 

megtörténhessen. Ha az Azonosítás nem tud megtörténi, a kérelmet a Társaság nem tudja 

érdemben megválaszolni. Az Azonosítás megtörténtéig eltelt időszak a kérelem 

megválaszolásának határidejébe nem számít bele. 

Amennyiben az Érintett a Társasághoz benyújtott Panasza keretében nyújt be 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet a Társasághoz, úgy a Társaság azt a Panaszra adott 

válasz keretében is megválaszolhatja. 

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Társaság a kérelem megválaszolását elektronikus úton, 

vagy postai úton teljesítse – postai úton történő megküldés esetén a Társaság által 

nyilvántartott címre címzetten kerül megküldésre a levél -, ha a kérelem teljesítését az 

Érintett elektronikus úton kéri, a Társaság abban az esetben tudja ezt teljesíteni, ha az 

megfelelő adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedések mellett ez lehetséges, ha nem, úgy 
postai úton küldi meg a választ. 
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FOGALMAK 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely a Társaság nevében személyes 

adatokat kezel 

 
Adatkezelő: a Társaság, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt– ez esetben társ-adatkezelőként - meghatározza 

 

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés 

 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából 

 

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele, illetve átadása 

 
Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele, olyképpen, hogy a törölt adatok 

helyreállítása többé nem lehetséges 

 

Automatikus döntéshozatal: olyan eljárás melynek során kizárólag automatikus 

adatkezelésen alapul az Adatkezelő által meghozott döntés 

 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi 

 
Banktitok (fizetési titok): a Hpt. 160. § és az Fsztv. 59. § (1) alapján minden olyan, az egyes 

ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, 

amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 

gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által 

vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött 

szerződéseire vonatkozik  
 

Érintett: Azonosított, vagy azonosítható természetes személy. Az Érintettek csoportján belül 

a Társaság adatkezelései vonatkozásában elkülöníthető csoportok:  

a Társaság Ügyfelei, 

az Ügyfélnek nem minősülő azon személyek, akiknek adatait, a rájuk vonatkozó 
információkat a Társaság kezeli, elsősorban az Ügyfelének nyújtott nyújtandó szolgáltatás 

kapcsán (különösen, de nem kizárólag értve ezen személy alatt az ügyfél képviselőjét, 

megbízottját, a nem természetes személy ügyfél ügylete kapcsán közreműködő természetes 
személyeket)- továbbiakban ezen személyek együttesen hivatkozva: Közreműködők, 

a potenciális ügyfelek (pld. szerződéskötést kezdeményezők) –továbbiakban: Potenciális 
ügyfelek 

 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez 

 

Fsztv.: Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 
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GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (U) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak  

 

Harmadik ország: az Európai Gazdasági Térség tagjain kívüli országok  

 
Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCIIIVII. törvény 

 

Info tv.:az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok 

 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó 

bármely olyan információ, ami alapján a természetes személy azonosítható. Azonosíthatónak 

tekintendő az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 

Pmt.: a pénzmosás-és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény  

 

Pmt. szerinti üzleti kapcsolat: az Ügyfél és a Társaság között a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony 

 

Ügyfél: minden jogi személy, amely a Társaságtól pénzügyi-, illetve kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatást vesz igénybe 


