ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BaranyaCredit Zrt (a továbbiakban: Pénzügyi vállalkozás) elkötelezett abban, hogy ügyfelei és minden egyéb érintett (a
továbbiakban együttesen: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A BaranyaCredit Zrt az
Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések
alapján jár el. A BaranyaCredit Zrt az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak
védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Jelen tájékoztató célja, hogy a BaranyaCredit Zrt tájékoztassa
ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá tájékoztatást nyújtson az
érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
FOGALMAK
Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
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;
Hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás:
az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok
törlését kéri;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
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;
Adatmegjelölés:
az adat azonosító jellel való ellátása, annak megkülönböztetése céljából;
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, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött
szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány:
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összesége;
Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel,
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
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AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Pénzügyi vállalkozás rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése a Pénzügyi vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Pénzügyi
vállalkozás, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet –
egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, a Pénzügyi vállalkozás a felvett adatokat – törvény eltérő
rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, illetve harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Pénzügyi vállalkozás az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintettnek a Pénzügyi vállalkozáshoz
benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá bármely egyéb formában)
rendelkezésére bocsátott személyes adatait a pénzügyi vállalkozás titokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal
összhangban, a Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél között létrejött a hitel- és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási
tevékenységgel, valamint követelésvásárlási tevékenységgel összefüggő szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt
szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés),
ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, panaszok kezelése, követelésnek megszerzése, megelőlegezése, követelés
nyilvántartása, a kintlévőségek beszedése, üzleti ajánlat adása, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség (pl.:
pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében ügyfél-átvilágítás, a Központi Hitelinformációs
Rendszer részére történő törvényben előírt adatszolgáltatás) teljesítése céljából kezeli. A Pénzügyi vállalkozás és Ügyfél közötti
szerződéshez kapcsolódó, egyéb adatkezelési célokat a Pénzügyi vállalkozás Üzletszabályzata tartalmazza.
A KEZELT ADATOK KÖRE
Természetes azonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az Érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A Pénzügyi
vállalkozás az Érintett következő adatait kezeli: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím,
személyi azonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma, e-mail cím, adóazonosító szám.
Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok: amennyiben az Érintett megadja, a
Pénzügyi vállalkozás kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámait és elektronikus levelezési címét.
Okmányok másolata és adatai: A Pénzügyi vállalkozás az egyes, adatokat igazoló okmányokról az adathelyesség megállapítása
érdekében készít másolatot, az Érintett hozzájárulása alapján.
A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok által előírt adatok: A Pénzügyi vállalkozás kezeli a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által előírt adatokat.
Az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez, a szerződésről való döntéshez
szükséges adatok: amennyiben az Érintett a Pénzügyi vállalkozással szolgáltatásra szerződést kíván kötni, a Pénzügyi vállalkozás a
szerződéskötés előtt – az irányadó szerződési feltételeknek megfelelően – jogosult megvizsgálni azt, hogy az Ügyféllel, illetve egyéb
Érintettel a szerződés megköthető-e. Amennyiben a szerződő fél nem az Ügyfél, az Érintett adatai a szerződés előkészítésével és a
szerződésről való döntéssel összefüggésben kezelhetők. Ebbe a körbe tartoznak különösen az Ügyfél hitelképességére vonatkozó
adatok.
Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett adatok: A Pénzügyi vállalkozás a szerződés
alapján nyújtott szolgáltatással összefüggésben keletkezett adatokat az irányadó szerződési feltételekben és jogszabályokban
meghatározottak szerint kezeli.
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Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
adatok; A Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfél között létrejött szerződés teljesítése során a felek a szerződésből fakadó jogaikat
gyakorolhatják, és kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni. A Pénzügyi vállalkozás az ezzel kapcsolatos adatokat kezelheti (pl.
kamatkövetelés, szerződésszegések adatai).
A Pénzügyi vállalkozás és az Ügyfelek között fennálló vagy megszűnt szerződésekből származó igényekre, ezek érvényesítésére
vonatkozó adatok: A már megszűnt szerződésekből az irányadó jogszabályok alapján származhatnak igények, az ezzel kapcsolatos,
esetleges igényérvényesítéshez szükséges adatokat, továbbá a jogszabály alapján kötelezően megőrizendő adatokat a Pénzügyi
vállalkozás kezeli.
A Pénzügyi vállalkozással, a Pénzügyi vállalkozás ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Ebbe a körbe
tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál keletkezik, és az Érintett és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik.
Az adatok kezelése ebben az esetben az Érintett által indított eljáráshoz kapcsolódnak, továbbá a szerződéshez, a szerződés
teljesítéséhez szorosan kapcsolódnak.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Pénzügyi vállalkozás adatkezelésének maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. Az
Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a Pénzügyi vállalkozás az Érintett személyes adatait legkésőbb a Pénzügyi
vállalkozás és az Érintett közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnését követő 5. (ötödik) év
végéig kezeli, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig, de ezen időszakon belül is csak
addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Pénzügyi
vállalkozás a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a
törvényben meghatározott célból.
PANASZKEZELÉS
A Pénzügyi vállalkozás Panaszkezelési Szabályzattal rendelkezik, amely az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztésre került, valamint a
Pénzügyi vállalkozás honlapján is megtalálható.
AZ ADATTOVÁBBÍTÁS (ADATÁTADÁS) FELTÉTELEI
A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.
Harmadik személy részére történő adatátadásra kizárólag törvény alapján (pl. a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvényben szereplő esetekben) – az Érintett hozzájárulása nélkül - is sor kerülhet.
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
Az Érintett kérelmezheti a Pénzügyi vállalkozásnál
a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b. személyes adatainak helyesbítését, valamint
c. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére a Pénzügyi vállalkozás tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A Pénzügyi vállalkozás köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 (huszonöt) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Pénzügyi vállalkozáshoz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását a Pénzügyi vállalkozás csak törvényben meghatározott esetekben
tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Pénzügyi vállalkozás írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infotörvény, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Pénzügyi vállalkozás
tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Pénzügyi vállalkozás rendelkezésére áll,
a személyes adatot a Pénzügyi vállalkozás helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén
alapul); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az
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adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve amelynek adathordozóját a
levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni); azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a Pénzügyi vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Pénzügyi vállalkozás megjelöli az általa kezelt személyes adatot,
ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a
Pénzügyi vállalkozás az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25
(huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Pénzügyi vállalkozás tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Pénzügyi
vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Pénzügyi vállalkozás, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb
esetben. A Pénzügyi vállalkozás a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt)
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
Pénzügyi vállalkozás az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett a Pénzügyi vállalkozás döntésével nem ért egyet, illetve ha a Pénzügyi vállalkozás az Infotörvényben előírt határidőt
elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
A Pénzügyi vállalkozás az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak
okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a Pénzügyi vállalkozás felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A
Pénzügyi vállalkozás mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadásában és az esetleges panasz kivizsgálásában belső adatvédelmi felelős működik
közre. Az adatvédelmi felelős kapcsolattartási adatai:
Név:
Cím:
e-mail cím:
fax:

Dr. Garai József Lajos
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.
drgarai.jozsef@baranyacredit.hu
72/522-956

Tevékenység
Hitel és pénzkölcsön nyújtás
Hitel és pénzkölcsön nyújtás: követelésvásárlás
Követelés érvényesítése, megtérülése érdekében fedezeti ingatlanok értékesítése
Panaszbejelentés
Hitel referencia szolgáltatás
Pénzmosás

BaranyaCredit Zrt.
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Adatvédelmi nyilvántartási szám
NAIH-86770/2015.
NAIH-86771/2015.
NAIH-86773/2015.
NAIH-86772/2015.
NAIH-87045/2015.
NAIH-87044/2015.

