A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI FINANSZÍROZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Adatkezelő megnevezése: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: RFF Zrt.
Székhelye és postai címe: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Telefonszám: +36 1 600-6522
Honlap: http://rffzrt.hu
E-mail: info@rffzrt.hu
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01 10 044694
Adószáma: 12753695-2-41
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@rffzrt.hu
2. BEVEZETÉS
2.1. Az RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri
el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
2.2. A Társaság az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és
továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) 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 (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi
rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.
2.3. A Társaság az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az
Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a továbbított, tárolt vagy
egyéb más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése,
elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférése esetére.
2.4. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával, törvény felhatalmazása, jogi
kötelezettség teljesítése alapján illetve szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben valamint
az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódóan kezeli. A belső szervezeti
egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési és adminisztratív
intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

2.5. A Társaság fiókhálózatot nem működtet, pénzügyi hitelezési tevékenységét közvetlenül
nyújtja ügyfelei részére. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek
által megadott személyes adatok kezelése szükséges.
2.6. A megadott személyes adatok egyúttal banktitoknak minősülnek. A Társaság titkot
pedig a vonatkozó jogszabály alapján kiemelt védelemben részesíti. Az adatkezelő fenntartja
magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges
változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit.
2.7. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a
személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek
során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.
2.8. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen
jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.
2.9. A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat,
illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
a. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi
rendelet)
b. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
c. 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) - a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról;
d. 2007. évi CXXXVI. (Pmt.) - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról;
e. 2011. évi CXXII. törvény - a központi hitelinformációs rendszerről;
f. 1997. évi CXLI. törvény - Az ingatlan-nyilvántartásról;
g. 1991. évi XLI. törvény - a közjegyzőkről;
h. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;
i. 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a befektetési
vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének
védelméről;
j. 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról;
k. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
l. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2.10. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden
esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Amennyiben kérdése van, kérjük írjon az info@rffzrt.hu e-mail címre.
2.11. A Társaság vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a
látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a Társasági honlapok egész
területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
2.12. A Társaság ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
3.

FOGALMAK
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A fogalmak teljesen megegyeznek a GDPR-ban és az Infotv-ben és a Hpt-ben használt
fogalmakkal.
4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatok felvétele és kezelése során tisztességesen
és törvényesen jár el. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan és annyi személyes adat
kezelésére kerüljön sor, amely a szerződések teljesítéséhez, az abban meghatározottak
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak szükséges
mértékben és ideig kezeljük.
E tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések minden esetben valamely, a Társaság, mint
adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amely szolgáltatást az Érintett, mint
ügyfél igénybe vesz, igénybe vett, vagy amely igénybevétele céljából az adatkezelő kapcsolatba
került, illetve amely szolgáltatást a Társaság harmadik személy részére az Érintett
közreműködésével, személyes érintettségével (pl. kezes, természetes személy Érintett
képviselője, meghatalmazottja) nyújt.
5. A Társaság által nyújtott hitelezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései:
A Társaság a következő adatkezelési célok keretében végez személyes adatokkal adatkezelési
műveleteket:
• pénzügyi szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
• ügyfél azonosítás,
• hitelbírálat, scoring
• pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése,
• üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,
• szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása, igazolása,
• ügyfélkapcsolat, kommunikáció,
• követelés kezelés és érvényesítés,
• ügyfél-adatbázis létrehozása,
• limit megállapítása és figyelése,
• az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény
megosztása,
• statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása céljából a
Társaság tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok részére,
• ellenőrzési feladataik ellátása céljából a Magyar Nemzeti Bank, valamint
• jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek részére.
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A Társaság egyedi adatkezelései részletesen:
5.1. Hitel és pénzkölcsön nyújtása
Adatkezelés célja: a Társaság által kínált pénzügyi termékek 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
(hiteligénylési dokumentumok kitöltése)
A kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok: vezeték és keresztnév, születési
név, anyja neve, születési idő és hely, egyéb személyes adatok: állampolgárság, adóazonosító
jel, azonosító okmányok típusa és száma, elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím,
állandó lakcím, tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, lakcímbejelentés
dátuma, levelezési cím, KHR adatok, Adóstárs és harmadik személyek (kezes, zálogkötelezett,
illetve elidegenítési és terhelési tilalom jog jogosultja) fent megjelölt adatai.
A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, illetve nyilvános elérhető adatbázisok
Adatkezelés időtartama:
1. Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény
érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat
megszűnésétől számított 8 évig.
2. A Számv. tv. a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások
tekintetében. Az adatkezelés időtartama 8 év.
A Ptk. 6:58. §-a alapján a szerződés teljesítése: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és
jogosultság a szolgáltatás követelésére. Az adatkezelés addig tart, ameddig az
ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét
kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.
Adatkezelés megnevezése: a Hpt. szerinti hitel- és pénzkölcsön nyújtása
Az Érintett hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a
szerződés végrehajtásához szükséges. Amennyiben az adat kezelése nélkül a szerződés nem
teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a szerződés nem köthető meg. A Szerződés aláírásával az
Érintett hozzájárul a szerződésben, valamint a szerződés tekintetében irányadó
Üzletszabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Amennyiben az adat kezelése a szerződés
teljesítéséhez nem szükséges, a Társaság az adatot csak akkor kezelheti, ha azt az Érintett
önkéntesen megadja.
Az Érintett az adatai rögzítésére szolgáló papíralapú nyomtatványok kitöltésével a
nyomtatványon meghatározottak szerint hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez.
Amennyiben az Érintett külön nyilatkozaton adja hozzájárulását, a Társaság a nyilatkozathoz
kapcsolódóan az Érintett számára teljes körű tájékoztatást nyújt az adatok kezeléséről.
5.2. Kezesség vállalása
Adatkezelés célja: a Társaság által kínált pénzügyi szolgáltatás 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 (igénylési
dokumentumok kitöltése)
A kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok: vezeték és keresztnév, születési
név, anyja neve, születési idő és hely, egyéb személyes adatok: állampolgárság, adóazonosító
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jel, azonosító okmányok típusa és száma, elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím,
állandó lakcím, tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, lakcímbejelentés
dátuma, levelezési cím, KHR adatok fent megjelölt adatai.
A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, illetve nyilvános elérhető adatbázisok
Adatkezelés időtartama:
1. Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény
érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat
megszűnésétől számított 8 évig.
2. A Számv. tv. a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások
tekintetében. Az adatkezelés időtartama 8 év.
A Ptk. 6:58. §-a alapján a szerződés teljesítése: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és
jogosultság a szolgáltatás követelésére. Az adatkezelés addig tart, ameddig az
ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét
kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.
Adatkezelés megnevezése: a Hpt. szerinti kezesség vállalása nyújtása
5.3. Követelés vásárlás
Adatkezelés célja: a követeléskezelés és követelésérvényesítés
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés a követelés
érvényesítéséhez szükséges.
A kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok: vezeték és keresztnév, születési
név, anyja neve, születési idő és hely, egyéb személyes adatok: állampolgárság, adóazonosító
jel, azonosító okmányok típusa és száma, elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím,
állandó lakcím, tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, lakcímbejelentés
dátuma, levelezési cím, KHR adatok fent megjelölt adatai.
A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, illetve nyilvános elérhető adatbázisok
Adatkezelés időtartama:
1. Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény
érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat
megszűnésétől számított 8 évig.
2. A Számv. tv. a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások
tekintetében. Az adatkezelés időtartama 8 év.
A Ptk. 6:58. §-a alapján a szerződés teljesítése: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és
jogosultság a szolgáltatás követelésére. Az adatkezelés addig tart, ameddig az
ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét
kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.
Adatkezelés megnevezése: a Hpt. szerinti követelésvásárlási tevékenység
5.4. Az ügyfél azonosítása
Adatkezelés célja: az Ügyfél, valamint képviselőjének, meghatalmazottjának és rendelkezésre
jogosultjának azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a
A kezelt adatok köre a hitelkérelemben és a mellékleteiben, valamint az azonosítási
adatlapon felsorolt adatok, különösen: természetes azonosító adatok: családi és utónév,
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születési családi és utónév, állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma; okirat
érvényessége, bemutatott okiratok másolata.
Jogi személy neve, rövidített neve, székhelye, fióktelepe, főtevékenysége, képviseletére
jogosultak neve, beosztása, kézbesítési megbízottja adatai, cégjegyzékszáma, adószáma.
Külföldi jogi személy a nyilvántartásba vételi szám, ottani cégbírósági adatok.
A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása
Az adatkezelés időtartama: A Pmt. az üzleti kapcsolat létrejöttekor lefolytatott ügyfélátvilágítással kapcsolatban a Társaság birtokába jutott adatok tekintetében az adatkezelés az
ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.
Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés
során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV
Pénzügyi Információs Egysége felé.
A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló. törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.
5.4.1. Tényleges tulajdonos és Kiemelt közszereplő személyének meghatározása
Adatkezelés célja: a tényleges tulajdonos személyének és kiemelt közszereplői minőségének
meghatározása
Az adatkezelés jogalapja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. § és a 9. §-a.
A kezelt adatok köre a hitelkérelemben és a mellékleteiben felsorolt adatok, különösen:
természetes azonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgársága,
születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, tulajdonosi érdekeltség
jellege és mértéke, bemutatott okiratok másolata, a kiemelt közszerelői minőség jellege.
A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, valamint elérhető nyilvános adatbázisok
Az adatkezelés időtartama: A Pmt. az üzleti kapcsolat létrejöttekor lefolytatott ügyfélátvilágítással kapcsolatban a Társaság birtokába jutott adatok tekintetében az adatkezelés az
ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.
Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés
során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV
Pénzügyi Információs Egysége felé.
A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.
5.5. Hitelbírálat, scoring
A hitelbírálat során nem történik automatizált döntéshozatal, az érintett és a Társaság közötti
szerződés megkötése érdekében.
Adatkezelés célja: hitelkérelem érdemi vizsgálata – amelynél az ügyfél már nincs jelen – a
minősítést, azaz a hiteligénylő előre meghatározott paraméterek szerinti besorolását foglalja
magában. A minősítés pontos szempontjai, valamint a minősítési értékek nem publikusak,
azokról a Társaság nem adhat üzleti titok miatt felvilágosítást. A Társasági minősítés folyamatát
alapvetően a hitelnyújtás célja és a hitel összege, valamint a hiteligénylő fizetőképessége
befolyásolja.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pontja, a Társaság jogos érdekeinek
érvényesítése
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A kezelt adatok köre: a hitelkérelmi nyomtatványok adatai, valamint a Társaság
rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, valamint nyilvános adatbázisok.
A kezelt adatok forrása: a személyes adatok nem az érintettől származnak
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal
kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az
ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.
5.6. Pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése,
A Kockázatkezelés és monitoring során részben automatizált döntéshozatal történik, az érintett
és a Társaság közötti szerződés teljesítése érdekében.
Adatkezelés célja: a szerződések teljesítésének folyamatos nyomon követése, fizetőképesség
ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pontja, a Társaság jogos érdekeinek
érvényesítése, valamint a Hpt. 98. §-ának teljesítése
A kezelt adatok köre: a hitelkérelmi nyomtatványok adatai, valamint a Társaság
rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok
A kezelt adatok forrása: a személyes adatok nem az érintettől származnak
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal
kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az
ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig
5.7. Üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,
Adatkezelés célja: A pénzügyi visszaélések megelőzése, felderítése, nyomon követése,
valamint utólagos helyreállítása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pontja, a Társaság jogos érdekeinek
érvényesítése
A kezelt adatok köre: a hitelkérelmi nyomtatványok adatai, valamint a Társaság
rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, nyilvános adatbázisok
A kezelt adatok forrása: a személyes adatok nem az érintettől származnak
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal
kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az
ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig
5.8. A követeléskezelés
Adatkezelés célja: a vállalkozások a biztosítékot nyújtó magánszemélyek pénzügyi
szolgáltatási szerződésből eredő lejárt tartozásának kezelése (követeléskezelés).
A behajtási folyamatok (sms, elektronikus és postai levélküldés, telefonbeszélgetés) során a
Társaság az ügyfélnek azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a követelés alapjául
szolgáló szerződéses kapcsolat keretében az ügyfél önkéntes megadásával, illetve jogszabály
rendelkezése alapján rögzített.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b-c) pontja
A kezelt adatok forrása: A hitelszerződés adatai, az érintett nyilatkozatai alapján
Az adatkezelés időtartama: A követeléskezelés lejárta után 8 év.
5.9. Panaszkezelés
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Az adatkezelés célja: Panaszkezeléshez kapcsolódó feladatok ellátása, panaszok kezelése és
megválaszolása
Az adatkezelés jogalapja: panaszkezelés esetén a Hpt. 288. § (1)-(3) bekezdései
Az adatkezelés időtartama: A panaszkezelés esetén a megőrzési idő 5 év
A kezelt adatok forrása: az érintett nyilatkozata alapján
Az adatkezelés megnevezése: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
szerinti panaszkezelési feladatok ellátása
5.10. Elhunyt ügyfél örököseinek adatkezelése
Az adatkezelés célja: A Társaság elhunyt ügyféllel szemben fennálló követelésének
érvényesítése
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek c)
pontja., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 598. §, 677. § (1) c), 679.
§, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:1.§, 7:94. § (1) c) és 7:96.
§
A kezelt személyes adatok köre: Örökösök személyes adatai (név, születési hely, idő, lakcím)
Az adatok forrása: az érintett örökösei
Az adatkezelés időtartama: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 28.§-a szerinti 8 év.
Az adatkezelés megnevezése: Elhunyt ügyfél örököseinek adatkezelése
6. Adattovábbítás
Az adatkezelésekhez kapcsolódó adattovábbítások, melyekre a Társaság az érintett
hozzájárulása, szerződés megkötése és teljesítése illetőleg törvényi rendelkezés alapján jogosult
(címzettek a Társaságon kívüli további lehetséges adatkezelők):
• a pozitív (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében) referenciaadatok
KHR-ből történő lekérdezése, valamint adattovábbítás esetén a BISZ Zrt. (1205
Budapest, Mártonffy u. 25-27.; info@bisz.hu, www.bisz.hu)
• a negatív (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében)
referenciaadatok KHR-ből történő lekérdezése, valamint adattovábbítás esetén a BISZ
Zrt.
• okmányellenőrzés és egyéb lekérdezés esetén a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., www.nav.gov.hu) és a
munkáltató a jövedelemigazolás ellenőrzése esetén
Adatfeldolgozók:
3A Takarékszövetkezet (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet 2112 Veresegyház Fő út 53.
Dél TAKARÉK Szövetkezet 1122 Budapest Pethényi köz 10.
Pátria Takarékszövetkezet 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
TAKARÉKBANK Zrt. 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
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TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 1122 Budapest Pethényi köz 10.
Tárhelyszolgáltató:
Tárhelyszolgáltató neve: Viacom Informatikai Kft.
Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: H-2225 Üllő, Gyár u. 8.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények
7.1.

Adatbiztonság

Az adatok megismerésére a Társaság és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók
munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben
jogosultak. A Társaság szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
7.2.

Szervezési intézkedések

A Társaságon belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az
informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek
üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.
A Társaság informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az
adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező az
adatvédelmi tisztviselő és az informatikai biztonsági szervezeti egység 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.
A belső működését a Társaság belső szabályozások útján is szervezi. A személyes adatok
kezelését érintő folyamatok belső szabályozásairól – mind a kialakításuk, mind a módosításuk
esetében – előzetesen ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.
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)

7.3.

Technikai intézkedések
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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,
kamerák, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). A
Társaság az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön
adatközpontban tárolja.
A Társaság többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános
hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz)
helyezkedik el. Az adatokat a Társaság redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje
azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől,
sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a
belső hálózatainkat a külső támadásoktól. A Társaság által működtetett informatikai
rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést a Társaság titkosított
adatkapcsolaton keresztül valósítja meg. (VPN)
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan
megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
Rendszereinkben naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek,
észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
A Társaság a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek
megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.
8. Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei
Az Ön jogai:
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival.
Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi
jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
Ha bármilyen kérdése lenne a Társaság adatvédelmével kapcsolatban kérjük írjon nekünk az
adatvedelem@rffzrt.hu e-mail címre.
8.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes
adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van
szó.
8.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy
megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes
adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként
kezeljük személyes adatait.
8.3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
✓ mi az adatkezelés célja,
✓ milyen személyes adatok érintettek,
✓ kik a továbbított adatok címzettjei,
✓ mennyi a tárolási időtartam,
✓ kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az
adatkezelés ellen,
✓ felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu) panasszal fordulhat,
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✓ ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos
információra.
8.4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok
kiegészítését kérje.
8.5. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük
bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
✓ A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
✓ Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
✓ Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
✓ ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
✓ aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
8.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma
merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával,
indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési
tevékenységeink korlátozását.
A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön,
mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos
érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.
A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az
adatokat. A korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja majd.
8.7. Jogorvoslati
lehetőséggel,
panasszal
a
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti

Adatvédelmi

és

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
8.8. Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő 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 Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
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Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság
elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
8.9. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén
járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy
a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
8.10.

Adatvédelmi incidens

Az RFF Zrt. kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra. A GDPR 32. cikke alapján mindent
megtesz az adatvédelmi és adatbiztonsági tudatosság növelése érdekében.
Amennyiben a biztonság olyan sérülését észleli, 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, kérem haladéktalanul jelezze adatvedelem@rffzrt.hu e-mail címen.
Budapest, 2018.
RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
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1. számú melléklet- Fogalmak
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
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;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
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;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
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;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;
anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat
helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;
biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat;
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cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs
(általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás
alkalmával;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés
módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az
összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása,
hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés
(vásárlás) előmozdítása érdekében;
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
érintett/vásárló/fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből
vett biológiai minta elemzéséből ered;
harmadik személy: 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: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
az 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;
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik,
a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek
hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt
számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH , akinek a jogállását és
feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
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viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
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;
természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja
neve, születési helye és ideje;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve
– a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak
hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából
felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást
szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél
érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
Budapest, 2018.
RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
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2. számú melléklet
Érdekmérlegelési teszt az RFF Zrt. (továbbiakban:Társaság) hitelbírálat, scoring
tevékenységéhez
1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka
A hitelkérelem érdemi vizsgálata – amelynél az ügyfél már nincs jelen – a minősítést, azaz a
hiteligénylő előre meghatározott paraméterek szerinti besorolását foglalja magában. A
minősítés pontos szempontjai, valamint a minősítési értékek üzleti titokkört képeznek, azokról
a Társaság nem ad részletes felvilágosítást. Azonban, azon adatokat tekintve, amelyeket az
ügyfeleknek a hiteligénylés során meg kell adniuk, egyértelművé teszik, hogy mit vizsgál a
Társaság az ügyfél minősítése körében. A Társaság minősítési folyamata az, hogy a Társaság
megvizsgálja, hogy mi a hitelnyújtás célja és mekkora hitel összege, valamint milyen Társaság
múlttal és fizetőképességgel rendelkezik.
A vizsgálat alapvetően objektív jellegű, hiszen az a Társasághoz benyújtott adatok
feldolgozását jelenti, amelyet a Társaság kiegészít a más forrásból rendelkezésükre álló
adatokkal, információkkal, valamint természetesen érvényesülhetnek bizonyos szubjektív
elemek is. Ez utóbbi kör arra utalhat arra, hogy a hiteltanácsadó, közvetítő referens, illetve az
ügyféltanácsadó milyen véleménnyel, megítéléssel áll az ügyféllel szemben.
A hitelbírálat során részben automatizált döntéshozatal történik, az érintett és a Társaság közötti
szerződés megkötése érdekében a Társaság saját fejlesztésű hitelkezelő szoftverében.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pontja pontjában foglalt rendelkezések értelmében a személyes
adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adat vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Társaság az Érintett további külön
hozzájárulása nélkül, illetve hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult-e ezen
személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság:
• azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát
képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
• megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Társaság jogos érdekeinek
ellenpontját,
• elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak
súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.
2. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:
A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok kezelése vagyis az érintettre
vonatkozó azonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgársága,
születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye,
azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata, videós
azonosítás esetén az érintett képmása, okmányainak képe az érintett tudtával került a
Társasághoz, a Társaság és az érintett között létrejött szerződés megkötésének a céljából.
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A szerződésen alapuló hitel és pénzkölcsön igénybevétele során a hitelfelvevő a Társaságra
ruházta a szerződés teljesítésével járó feladatok elvégzését.
A szerződés teljesítésével kapcsolatban az érintett személy fent nevezett személyes adatai
kezeléséhez a szerződés megkötéséhez kapcsolódóan hozzájárult, azaz hogy a szerződés
fennállása alatt az érintett ügyfél azonosítható legyen.
A hitelszerződés alapján a hitelfelvevő ügyfélhitelt kapott a Társaságtól, amelyet a
szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.
A hitelszerződés alapján a Társaságnak valós és jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy
• az érintett hitelfelvevő a hitelszerződésből fakadó kötelezettségeit teljesítse,
• és amennyiben erre a szerződésben foglaltak alapján nem kerül sor, az Érintett
teljesítésének elmaradásával járó jogi eljárások megindítása mellett a jövőbeni
kockázatok kiszűrése és a meglévő veszteségek minimalizálása, valamint a kockázatos
ügyletekkel összefüggő pozícióinak erősítése, amely meglapozza a Társaság prudens
működésének követelményét.
Az érintett természetes személyazonosító adatai és a hitelszerződés teljesítéséhez megadott
személyes adatai a Társaság valós és jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, mivel ez
nélkülözhetetlen:
• az Érintettek egyértelmű azonosításához, hiszen az adatok egy része az érintett
természetes személyazonosítói adatai (1996. évi XX. törvény 4. § (4) bek. értelmében,
• az alap hitelszerződésből fakadó kötelezettségek nyilvántartásához, amely a Társaság
jogszabályi kötelezettsége is (Hpt.)
• az Érintettel történő kapcsolatfelvételhez, a megfelelő tájékoztatások nyújtásához, a
hitel fizetéséhez kötődő megkeresések megküldéséhez,
• a később jelentkező kockázatok megelőzése, kiszűrése érdekében.
3. Az Érintett érdekei, alapjogok:
Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez. A
személyes adatok védelmére Magyarországon a GDPR és az Infotv. tartalmaz rendelkezéseket,
elsősorban azzal a céllal, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tartsák
tiszteletben.
Az GDPR alapelvei között a legfontosabb, hogy személyes adatot kezelni csak meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek az adatkezelés teljes szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie, és csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A személyes adatok céltól eltérő vagy jogosulatlan kezelése, és az adatbiztonsági intézkedések
elmulasztását a Büntető törvénykönyv büntetni rendeli.
Az Érintettnek, mint természetes személyeknek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke
fűződik ahhoz, hogy
• információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
• saját személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezzen,
• magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa,
• az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő jogszabályi rendelkezések
érvényesüljenek.
4. A Társaság és az Érintett érdekeinek mérlegelése

17

Az információs önrendelkezési jog nem abszolút jogosítvány, hanem megfelelő alkotmányos
keretek között korlátozható.
Az érintett fentiekben megjelölt személyes adatai Társaság általi kezelése, a hitelbírálati
minősítés, a scoring elvégzése a saját fejlesztésű adatbázisában a fentiekben részletezettek
szerint valós és egyértelműen jogos érdeke fűződik, mivel az nélkülözhetetlen az Érintettel
szembeni szerződésből fakadó kockázatok felméréséhez, kezeléséhez, a fizetési képesség előre
vetítéséhez, a fizetési nehézség, elmaradás érvényesítéséhez, a későbbi kockázatok
kezeléséhez, és a Társaság tulajdonossal szembeni kötelezettségének teljesítéséhez.
Az Érintettnek ugyancsak lényeges érdeke fűződik a személyes adatai védelmében az
információs önrendelkezési joga gyakorlásához, magánszférájának védelméhez.
Kiemelten fontos egyúttal a Társaság általi személyes adatkezelése, amely nem okoz jelentős
érdeksérelmet az Érintett számára, hiszen a hitelszerződés megkötése az érintett kifejezett
akaratával egyezően történt.
Az üzleti célok megvalósítása érdekében hitelt felvevő érintettek ugyanakkor jelentős érdeke
fűződik ahhoz is, hogy a jogszabályoknak megfelelő szerződéseiből fakadó kötelezettségét
teljesítse, és ennek érdekében megfelelő tájékoztatásban részesítsük.
Jelentős közérdek fűződik továbbá ahhoz, hogy a magánjogi jogalanyok között létrejött
szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését a későbbi kockázatos ügyfelekre tekintettel
nyomon kövessük, a forgalom biztonsága és a prudens működés figyelembevételével.
A szerződések teljesítéséhez kötődő személyes adatkezelések hozzájárulás útján való
felhatalmazást ad a problémás ügyfelek adatainak elkülönített kezelésére, és támogatja a
szerződések teljesítéséhez fűződő jogbiztonság fennmaradását, és negatív hatással lehetne a
Társasági szerződéses gyakorlatokra, és ezen keresztül a hazai piacgazdaság működésére,
stabilitására.
Ennek alapján megfelelő közérdek fűződik ahhoz, hogy a magánjogi szerződések jogosultjajelen esetben a Társaság ebben a formában kezelhessék az érintett személyes adatait, amelyek
a fenti célok megvalósítása érdekében nélkülözhetetlenek.
5. Bíztosítékok
a) Az érintett a GDPR 4. szakasza alapján bármikor tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen, ha a döntéshozatal automatizált egyedi ügyekben történik, és az
adatkezelő jogos érdeke alapján.
b) Az adatkezelő a személyes adatokat ekkor nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
c) Az érintett ugyancsak jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely
rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az érintett ekkor kérheti az Adatkezelőtől azt, hogy a hitelbírálathoz tisztán emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntés ellen kifogást nyújtson be.
A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
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A Társaság ekkor az érintett adatát nem törli, hanem az adatkezelés korlátozását rendeli el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi
jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
d) Az adatkezelésről az érintett visszajelzést kapjon a Társaság által kezelt személyes
adatokról, azok forrásról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedéséről, az ilyen irányú megkeresésekre a Társaság a lehető legrövidebb idő
alatt, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet.
6. Az érdekmérlegelési teszt eredménye
A Társaság a jelen teszt tárgyát képező személyes adatok kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja
az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel az alábbiakra:
• a Társaságnak lényeges, valós érdeke fűződik a Hitelbírálat elvégzéséhez, a hiteligénylő
adatainak kezeléséhez,
• a tárgybeli személyes adatok Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges
érdeke fűződik, a hitel felvétele és a vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében,
• a megnevezett személyes adatok kezelése nem okoz jelentős érdeksérelmet az Érintett
számára,
• a Társaság általi személyes adatok kezeléséhez közérdek is köthető,
• a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági kérdések a
tárgybeli személyes adat kezelése által az érintettnek okozott érdeksérelmet tovább
csökkentik.
Összegzés:
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy az GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat, vagyis
az Érintett nevének kezelése vonatkozásában fennáll. Vagyis a tárgybeli személyes adat a
Társaság által további külön hozzájárulás nélkül is kezelhető.
Budapest, 2018.
RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
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3. számú melléklet
Érdekmérlegelési teszt az RFF Zrt. (továbbiakban:Társaság) kockázatkezelési
tevékenységéhez
1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka
A hitelezési tevékenység, mint fő tevékenység a pénzügyi világban kockázatokkal jár.
Kockázatról reális döntési alternatívák esetén beszélhetünk, egy esemény lehetséges
kimenetelei testesítik meg a kockázatot. Ez egyben utal arra, hogy a kockázat vállalása nem
egyoldalúan a várható veszteség lehetőségét foglalja magában, hanem a várható nyereséget is.
A Társasági gyakorlatban azonban a várható veszteségek meghatározására, felmérésére
helyeződik a hangsúly.
A kockázathoz szorosan kapcsolódik a probléma, a veszély és a bizonytalanság fogalma. A
probléma a megoldásra váró feladatot testesíti meg; a veszély a körülmények olyan kedvezőtlen
együttállására vonatkozik, mely a potenciális veszteségek bekövetkezéséhez vezet. A
bizonytalanság pedig abból ered, hogy a lehetséges kimenetelek bekövetkezési valószínűsége
nem ismert. A problémát az ügyfél hitelképességének felmérése jelenti. A Társaság a
potenciális ügyféltől, illetve harmadik féltől (hatóság, üzleti partner) származó információk
alapján határozza meg a hiteligénylő visszafizetési képességét és hajlandóságát. Ezen
információk megbízhatósága, pontossága csak részben bizonyítható. Ebből fakadóan a
hitelügyletnek két alapvető kimenetele lehetséges: a) a hiteladós visszafizeti a felvett hitelt,
annak kamataival együtt vagy b) nem fizeti vissza tartozását, ezáltal a Társaságnak vesztesége
keletkezik. Ez a két lehetséges kimenet testesíti meg a hitelnyújtás kockázatát.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pontja pontjában foglalt rendelkezések értelmében a személyes
adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adat vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Társaság az Érintett további külön
hozzájárulása nélkül, illetve hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult-e ezen
személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság:
• azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát
képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
• megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Társaság jogos érdekeinek
ellenpontját,
• elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak
súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.
2. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:
A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok kezelése, vagyis az érintettre
vonatkozó azonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgársága,
születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye,
azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata, videós
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azonosítás esetén az érintett képmása, okmányainak képe, és hangja az érintett tudtával került
a Társasághoz, a Társaság és az érintett között létrejött szerződés megkötésének a céljából.
A szerződésen alapuló hitel és pénzkölcsön igénybevétele során a hitelfelvevő a Társaságra
ruházta a szerződés teljesítésével járó feladatok elvégzését.
A szerződés teljesítésével kapcsolatban az érintett személy fent nevezett személyes adatai
kezeléséhez a szerződés megkötéséhez kapcsolódóan hozzájárult, azaz hogy a szerződés
fennállása alatt az érintett ügyfél azonosítható legyen.
A hitelszerződés alapján a hitelfelvevő ügyfélhitelt kapott a Társaságtól, amelyet a
szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.
A hitelszerződés alapján a Társaságnak valós és jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy
• az érintett hitelfelvevő a hitelszerződésből fakadó kötelezettségeit teljesítse,
• a hitelfelvevő hitelképességét megvizsgálja,
• A hitelfelvevőt érintő kockázatokat előre értékelje, majd folyamatosan figyelemmel
kísérje,
• és amennyiben erre a szerződésben foglaltak alapján nem kerül sor, az Érintett
teljesítésének elmaradásával járó jogi eljárások megindítása mellett a jövőbeni
kockázatok kiszűrése és a meglévő veszteségek minimalizálása, valamint a kockázatos
ügyletekkel összefüggő pozícióinak erősítése, amely meglapozza a Társaság prudens
működésének követelményét.
Az érintett természetes személyazonosító adatai és a hitelszerződés teljesítéséhez megadott
személyes adatai a Társaság valós és jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, mivel ez
nélkülözhetetlen:
• az Érintettek egyértelmű azonosításához, hiszen az adatok egy része az érintett
természetes személyazonosítói adatai (1996. évi XX. törvény 4. § (4) bek. értelmében,
• az alap hitelszerződésből fakadó kötelezettségek nyilvántartásához, amely a Társaság
jogszabályi kötelezettsége is (Hpt.)
• az Érintettel történő kapcsolatfelvételhez, a megfelelő tájékoztatások nyújtásához, a
hitel fizetéséhez kötődő megkeresések megküldéséhez,
• a később jelentkező kockázatok megelőzése, kiszűrése érdekében.
3 Az Érintett érdekei, alapjogok:
Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez. A
személyes adatok védelmére Magyarországon a GDPR és az Infotv. tartalmaz rendelkezéseket,
elsősorban azzal a céllal, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tartsák
tiszteletben.
Az GDPR alapelvei között a legfontosabb, hogy személyes adatot kezelni csak meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek az adatkezelés teljes szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie, és csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A személyes adatok céltól eltérő vagy jogosulatlan kezelése, és az adatbiztonsági intézkedések
elmulasztását a Büntető törvénykönyv büntetni rendeli.
Az Érintettnek, mint természetes személyeknek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke
fűződik ahhoz, hogy
• információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
• saját személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezzen,
• magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa,
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•

az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő jogszabályi rendelkezések
érvényesüljenek.
4. A Társaság és az Érintett érdekeinek mérlegelése

Az információs önrendelkezési jog nem abszolút jogosítvány, hanem megfelelő alkotmányos
keretek között korlátozható.
Az érintett fentiekben megjelölt személyes adatai Társaság általi kezelése, a hitelbírálati
minősítés, a scoring elvégzése a saját fejlesztésű adatbázisában a fentiekben részletezettek
szerint valós és egyértelműen jogos érdeke fűződik, mivel az nélkülözhetetlen az Érintettel
szembeni szerződésből fakadó kockázatok felméréséhez, kezeléséhez, a fizetési képesség előre
vetítéséhez, a fizetési nehézség, elmaradás érvényesítéséhez, a későbbi kockázatok
kezeléséhez, és a Társaság tulajdonossal szembeni kötelezettségének teljesítéséhez.
Az Érintettnek ugyancsak lényeges érdeke fűződik a személyes adatai védelmében az
információs önrendelkezési joga gyakorlásához, magánszférájának védelméhez.
Kiemelten fontos egyúttal a Társaság általi személyes adatkezelése, amely nem okoz jelentős
érdeksérelmet az Érintett számára, hiszen a hitelszerződés megkötése az érintett kifejezett
akaratával egyezően történt.
Az üzleti célok megvalósítása érdekében hitelt felvevő érintettek ugyanakkor jelentős érdeke
fűződik ahhoz is, hogy a jogszabályoknak megfelelő szerződéseiből fakadó kötelezettségét
teljesítse, és ennek érdekében megfelelő tájékoztatásban részesítsük.
Jelentős közérdek fűződik továbbá ahhoz, hogy a magánjogi jogalanyok között létrejött
szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését a későbbi kockázatos ügyfelekre tekintettel
nyomon kövessük, a forgalom biztonsága és a prudens működés figyelembevételével.
A szerződések teljesítéséhez kötődő személyes adatkezelések hozzájárulás útján való
felhatalmazást ad a problémás ügyfelek adatainak elkülönített kezelésére, és támogatja a
szerződések teljesítéséhez fűződő jogbiztonság fennmaradását, és negatív hatással lehetne a
Társasági szerződéses gyakorlatokra, és ezen keresztül a hazai piacgazdaság működésére,
stabilitására.
Ennek alapján megfelelő közérdek fűződik ahhoz, hogy a magánjogi szerződések jogosultjajelen esetben a Társaság ebben a formában kezelhessék az érintett személyes adatait, amelyek
a fenti célok megvalósítása érdekében nélkülözhetetlenek.
5. Biztosítékok
e) Az érintett a GDPR 4. szakasza alapján bármikor tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen, ha a döntéshozatal automatizált egyedi ügyekben történik, és az
adatkezelő jogos érdeke alapján.
f) Az adatkezelő a személyes adatokat ekkor nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
g) Az érintett ugyancsak jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely
rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az érintett ekkor kérheti az Adatkezelőtől azt, hogy a hitelbírálathoz tisztán emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntés ellen kifogást nyújtson be.
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A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Társaság ekkor az érintett adatát nem törli, hanem az adatkezelés korlátozását rendeli el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi
jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
h) Az adatkezelésről az érintett visszajelzést kapjon a Társaság által kezelt személyes
adatokról, azok forrásról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedéséről, az ilyen irányú megkeresésekre a Társaság a lehető legrövidebb idő
alatt, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet.
6. Az érdekmérlegelési teszt eredménye
A Társaság a jelen teszt tárgyát képező személyes adatok kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja
az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel az alábbiakra:
• a Társaságnak lényeges, valós érdeke fűződik a Hitelbírálat elvégzéséhez, a hiteligénylő
adatainak kezeléséhez,
• a tárgybeli személyes adatok Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges
érdeke fűződik, a hitel felvétele és a vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében,
• a megnevezett személyes adatok kezelése nem okoz jelentős érdeksérelmet az Érintett
számára,
• a Társaság általi személyes adatok kezeléséhez közérdek is köthető,
• a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági kérdések a
tárgybeli személyes adat kezelése által az érintettnek okozott érdeksérelmet tovább
csökkentik.
Összegzés:
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy az GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat, vagyis
az Érintett nevének kezelése vonatkozásában fennáll. Vagyis a tárgybeli személyes adat a
Társaság által további külön hozzájárulás nélkül is kezelhető.
Budapest, 2018.
RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
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4. számú melléklet
A központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatkezelés szabályai, a
jogorvoslati lehetőségek
1. Általános rendelkezések
1.1. A központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR) a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR
törvény) rendelkezik.
1.2. A jelen mellékletben a KHR-rel kapcsolatban esetlegesen nem érintett kérdésekben a
KHR törvény irányadó.
1.3. A KHR-t a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27., a továbbiakban: KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás) kezeli.
1.4. A KHR-ben kizárólag a KHR törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
adatok (a továbbiakban: referenciaadat) kezelhetők.
1.5. A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb
megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat
csökkentésének előmozdítása az adósok és a KHR törvény 2. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott referenciaadat-szolgáltatók (a továbbiakban: referenciaadatszolgáltató) biztonságának érdekében.
1.6. Az RFF Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a KHR törvény fenti pontja tekintetében
referenciaadat-szolgáltatónak minősül.
1.7. Jelen melléklet alkalmazásában adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésnek minősül
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontjában foglalt pénzügyi
szolgáltatásra (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás) vonatkozó szerződés.
1.8. A jelen melléklet, az Üzletszabályzat hatályával összhangban, a természetes személy
ügyfelekre vonatkozó adatkezelési szabályokat, jogorvoslati lehetőségeket tartalmazza. A
jelen melléklet nem tartalmazza az – Üzletszabályzat hatálya alá nem tartozó –
vállalkozásokra1 vonatkozó adatkezelési és jogorvoslati szabályokat.
2. A KHR-ben nyilvántartható adatok
Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:
2.1. Azonosító adatok:
a) név,
b) születési név,
c) születési idő, hely,
d) anyja születési neve,

A KHR törvény 2. § (1) g) pontja alapján vállalkozásnak minősül a gazdasági társaság, fióktelep, az európai
részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az
egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót
1
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3.

4.

5.

6.

e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
f) lakcím,
g) levelezési cím,
h) elektronikus levelezési cím.
2.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a KHR törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja,
f) a KHR törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor
fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló
megjegyzés,
i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege,
pénzneme,
j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok,
c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező
részének tartalma.
A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
b) a letiltás időpontja,
c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja,
száma, összege,
d) a jogosulatlan felhasználások száma,
e) az okozott kár összege,
f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
g) perre utaló megjegyzés.
A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:
a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
b) a Társaság azonosító adatai,
c) az ügyfél azonosító adatai,
d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
Az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az
adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre
vonatkozóan:
6.1. Az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti
ügyazonosító száma,
6.2. Az adósságrendezési eljárás adatai:
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a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma,
b) az adósságrendezési eljárás típusa (bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés)
c) az adósságrendezési eljárás kezdő dátuma:
ca) a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről a Családi
Csődvédelmi Szolgálat által közzétett hirdetmény dátuma, vagy
cb) a bírósági adósságrendezést elrendelő bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
d) az adósságrendezésben érintett főhitelező adószáma, megnevezése,
e) az adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés tárgyában történő megegyezés:
ea) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátuma,
vagy
eb) a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napja,
f) az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja:
fa) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csődvédelmi
Szolgálat részére történő bejelentése napja, vagy
fb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napja,
fc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését
megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja
fd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági
megállapítása esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
fe) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
ff) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat
jogerőre emelkedésének napja,
fg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli
megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fh) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi
Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja
g) az adósságrendezési eljárás szakaszai: „Kezdeményezés benyújtása”,
„Kezdeményezett”, „Megegyezett”, „Lezárt”
6.3. Az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb
kötelezett).
7. A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános
szabályai
7.1. A Társaság az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését követően írásban
átadja a KHR részére a természetes személynek a 2.1. és 2.2. a)-d) és k) pontok szerinti
referenciaadatait.
7.2. A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Társaság beszerzi a
természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e
az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi -a 7.6. pont szerintiátvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél – az adatok KHR-ben
történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatja. Nem szükséges az
ügyfél hozzájárulása a KHR törvény 11-12. §-ai alapján kezelt adatok átvételéhez. Ha
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az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR a 2.1. és
2.2. a)-d) pontok, valamint az 5. pont szerinti adatokat tartalmazza.
7.3. A természetes személy ügyfél 7. 2. pont szerinti írásbeli nyilatkozata vonatkozik a
természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére.
Ha az ügyfél adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában a 7.2. pont
szerinti írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli
hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy
időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére.
7.4. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős a referenciaadat-szolgáltatók által átadott
referenciaadatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért
és folyamatos fenntartásáért.
7.5. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR-be történő adattovábbítás céljából
kizárólag a Társaság, illetve más referenciaadat-szolgáltató által átadott
referenciaadatot veheti át, és a KHR-ből kizárólag az általa kezelt referenciaadatot
adhatja át a Társaságnak, illetve más referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési
igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó referenciaadaton kívül a KHRből a Társaság, illetve más referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható
át. A KHR adatkezelése automatizált módon történik. A referenciaadat-szolgáltatók
által megküldött, az azonos természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok a
KHR-ben a referenciaadat-szolgáltató általi adatátvétel céljából összekapcsolhatók.
7.6. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átveszi:
a) természetes személy ügyfél esetében – ha a 7.2. pont szerinti írásbeli nyilatkozatában
ahhoz hozzájárult – a 7.1. pont szerinti, a 2.1.-2.4. pontok szerinti referencia adatokat,
b) természetes személy ügyfél esetében – ha a 7.2. pont szerinti írásbeli nyilatkozatában
nem járult hozzá adatai lekérdezéséhez – a 5. pont szerinti, továbbá a KHR törvény 1113. §-aiban foglaltak alapján4 a KHR-ben nyilvántartott referencia adatokat (II.1.2. e)g) pontok, 2.3.-2.4. pontok).
7.7. Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről
mind a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, mind a Társaságnak nyilvántartást kell
vezetnie. E nyilvántartást a referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó, III.12.
pontban meghatározott időpontig kell kezelni.
7.8. A KHR törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Társaság – az ügyfélvédelmi
szabályok figyelembevételével – 5 (öt) munkanapon belül köteles az általa kezelt
referencia adatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni. A
határidő számításának kezdete
a) a 7.1. pontban meghatározott szerződések5 megkötésének időpontja,
b) a IV.1.1. pontban meghatározott időtartam letelte,
c) a IV.1.2. a) pontjában meghatározott esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre
állásának időpontja,
d) a IV.1.2. b) pontjában meghatározott esetben a jogerős bírósági határozat tartalmáról
való tudomásszerzés időpontja.
8. A Társaság adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is
fennáll. Ebben az esetben a Társaság az adatot az arról való tudomásszerzést követő 5 (öt)
munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
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9. A Társaság a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére a 2.2. j) és k) pontok szerinti adatot.
10. Amennyiben a nyilvántartott személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya
alatt előtörlesztést teljesít, a Társaság az előtörlesztést követő 5 (öt) munkanapon belül
átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a 2.2. i) pont szerinti adatot.
11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)
4. § (1), (3), (6), (7) és (9) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében a
Magyar Nemzeti Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól természetes személyekkel
a 2.2. pont b), c)-g), i) és j) alpontjában meghatározott adatokra, valamint a szerződés
típusára vonatkozóan, feladatköre megjelölésével az egyedi adatokra vonatkozóan is kérhet
adatszolgáltatást.
12. Ha a Magyar Nemzeti Bank természetes személyekkel kapcsolatos egyedi adatszolgáltatást
kér, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatást csak úgy teljesítheti, hogy
ezt megelőzően az adatoknak az érintett személlyel való kapcsolata megállapítását
véglegesen lehetetlenné teszi.
13. A 12. és 13. pont szerinti adatszolgáltatás során kapott adatokat a Magyar Nemzeti Bank a
megjelölt feladatkörével összefüggő elemzések, a felügyeleti jogkörében igényelt adatok
ellenőrzése, továbbá a statisztikai célra igényelt adatok helyességének vizsgálata érdekében
használhatja fel, és ezt követően csak egyedi azonosításra alkalmatlan formában kezelheti.
A KHR-ből átvett adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre az MNB tv. 150. § (1)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, továbbá a Magyar Nemzeti Bank az átvett adatok
elkülönített kezelése, továbbá fizikai és logikai védelme érdekében köteles a belső
szabályzataiban meghatározott intézkedéseket megtenni.
14. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 13.-16. pontokban meghatározott kivétellel a
referencia adatokat az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 (öt) évig kezeli.
Az 5 (öt) év letelte után, illetve a III.17. pont szerinti további adatkezeléshez való
hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat
véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
15. A 16. pontban meghatározott határidő számításának kezdete:
a) a 22.1. pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, a 22.1.. pont szerinti adatátadás
időpontjától számított 5. (ötödik) év vége,
b) az adat átadásának időpontja a 22.2. pont szerinti esetekben,
c) a 22.3. pont szerinti esetben az adósságrendezési eljárás megszűnésének dátuma:
ca) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelensége Családi Csődvédelmi Szolgálat
részére történő bejelentésének napja,
cb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napja,
cc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító
bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
cd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnését megállapító bírósági
határozat esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
ce) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének
dátuma,
cf) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
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cg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről
rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
ch) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi
Szolgálat részére történő bejelentése napja.
16. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot,
ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a
referencia adat jogellenesen került a KHR-be.
17. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből
eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított 1
(egy) év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a 22.1. pont szerinti
referencia adatot.
18. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 7.1. pont szerint kapott adatokat a szerződéses
jogviszony megszűnését követően - a 7.17. pontban foglalt kivétellel -1 (egy) munkanapon
belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
19. A Társaság az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések megkötésével egyidejűleg a
szerződést kötő természetes személyt írásban tájékoztatja arról a lehetőségről, hogy adatait
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a
szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A nyilvántartott természetes
személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - a Társaság útján írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás
a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 (öt) évig kezelje. A jogviszony
megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony
megszűnéséig a Társaság útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.
20. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
természetes személlyel – a megalapozott döntés érdekében – megismerteti a KHR-ből átvett
adatokat és az abból a természetes személy hitelképességére vonatkozóan megállapítható
következtetéseit, valamint szükség esetén figyelmezteti a természetes személyt a
hitelfelvétel kockázataira.
21. A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor a
természetes személy felhatalmazása alapján - az eljárás feltételeinek ellenőrzése és az
adatok ellenőrzése érdekében - átveszi a természetes személynek a KHR-ben nyilvántartott
referencia adatait, ideértve a 2.1. pontját, továbbá az adatot szolgáltató referenciaadatszolgáltató megnevezését, a szerződések azonosítóit, valamint a KHR törvény 17-20. –a
szerint perelt, illetve zárolt adatokat is.
22. Ügyfélvédelem
22.1.
Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a Társaság
írásban tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a
KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt
megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a KHR törvényben
meghatározott célra lehet felhasználni. Valamint arról, hogy adatai a 7.1. pont szerint
átadásra kerülnek, valamint a 22.1.- 22.3. pontok szerint átadásra kerülhetnek. A
tájékoztatásnak részét képezi a Magyar Nemzeti Társaság által a honlapján
megjelentetett mintatájékoztató.
22.2.
A 22.1. pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását 30 (harminc) nappal
megelőzően a Társaság írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a 2.129

2.2 pontok szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a
szerződésben foglalt kötelezettségének.
22.3.
A természetes személy a szerződés megkötésekor aláírásával igazolja, hogy az
V.1. pont szerinti tájékoztatást tudomásul vette.
22.4.
A Társaság a III.10. pont szerinti referenciaadatot kivéve, valamennyi KHR
törvény szerinti, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadását
követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartott
természetes személyt az adatátadás megtörténtéről.
22.5.
Bármely referencia adat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról,
hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a
nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj
nem számolható fel.
22.6.
A Társaság a 23.5. pont szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül
továbbítja, amely 3 (három) napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a
Társaságnak. A Társaság az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon,
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb 2
(két) munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.
23. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az 23.4-5. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét
ha a nyilvántartott személy ezt kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.
24. A KHR törvény által előírt írásbeli tájékoztatásoknak a referenciaadat-szolgáltató a Hpt.
279. § (2) bekezdésének megfelelően azonosított elektronikus úton is eleget tehet utólag
igazolható módon.
25. Jogorvoslati lehetőségek
25.1.
A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve
törlését.
25.2.
A nyilvántartott személy a fenti kifogást
a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó
referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy
b) b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be.
25.3.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy
egyidejű értesítése mellett - annak kézhezvételét követő 2 (két) munkanapon belül
köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt
referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a
referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató
részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható
meg.
25.4.
A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
köteles a kifogást annak kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálni, és
a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal
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feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2
(két) munkanapon belül tájékoztatni.
25.5.
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő
referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást 2 (két) munkanapon belül
köteles átvezetni.
25.6.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a
referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató
részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható
meg.
25.7.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi
olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést
vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított.
25.8.
A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése
miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 26.4.
pont szerinti tájékoztató kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a nyilvántartott
személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye.
26. A nyilvántartott személyt a 25.8. pont szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a
referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR törvényben
meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására
nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő
leteltétől kell számítani.
27. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás
jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.
28. A bírósági eljárásban a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben
történő kezelésének a KHR törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a
bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli.
29. A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését,
törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül végre kell hajtani.
Budapest, 2018.
RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
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