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I. A szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Financial Consulting Zártkörűen Működő Társaság 
és a HS-Hitelstart Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együttesen: 
adatkezelő) teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes 
foglalkoztatottjára (a továbbiakban: adatkezelő). 
 

II. A szabályzat célja 
 

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény, GDPR szerinti 
védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezési jog megvalósulását, 
továbbá, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza 
az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.  
  

III. Irányadó jogszabályok 
 

Az adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak 
megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint: 
 

- 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, a 
 továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

IV. Értelmező rendelkezések  

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat jellegével 
összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki: 
 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 
2. „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 
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módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korlátozása céljából;  
 
4. „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, viselkedéshez, tartózkodási 
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 
használják;  

 
5. „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;  

 
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 
7. „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; 

 

Adatkezelők megnevezése 

 Adatkezelő1 

● Cégnév: HS-Hitelstart Kft. 
● Cég teljes neve: HS-Hitelstart Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
● Cím: 2161 Csomád, Levente utca 14. A. ép 
● Ügyvezető: Csongrádi Richárd 
● Email: adatkezeles@fcon.hu 
● Telefon: 06-30/290-2984 
● Weboldal: www.banknavigator.hu, www.expresszkolcson.hu, www.akolocson.hu  



4 
 

● Cégjegyzékszám: 13-09-177165 
● EU Adószám: HU12417087 
● Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-120311/2017. 

Adatkezelő2 

● Cégnév: Financial Consulting Zrt. 
● Cég teljes neve: Financial Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
● Cím: 2161 Csomád, Levente utca 14/a  
● Vezérigazgató: Csongrádi Richárd 
● Email: adatkezeles@fcon.hu 
● Telefon: 06-30/290-2984 
● Weboldal: www.banknavigator.hu, www.expresszkolcson.hu, www.akolocson.hu  
● Cégjegyzékszám: 01-10-140008 
● EU Adószám: HU26546674 
● Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-120312/2017. 

 

8. „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. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 
9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 

 
10. „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; 

 
11. „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; 
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12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

 
13. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 
 
14. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:  
 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság 
tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;  

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező 
érintetteket; vagy  

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

 

V. Az adatkezelés alapelvei  

1. Az adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 
 

2. Az adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és 
jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 
módon (célhoz kötöttség).  
 

3. Az adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, 
és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az adatkezelő 
nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a 
megvalósulásához feltétlenül szükséges. 
 

4. Az adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az adatkezelő minden észszerű 
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek 
(pontosság). 
 

5. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig 
teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási 
kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 
  

6. Az adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok 
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jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).  
 

7. Az adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, 
továbbá az adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek 
értelmében az adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak 
folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és 
szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. 
 

8. Az Adatkezelésre a Felhasználókat képviselő természetes személyek önkéntes, 
előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely 
nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy 
szolgáltatás igénybevétele során általuk közölt Személyes Adatok, illetve a róluk 
generált Személyes Adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználók a hozzájáruláson 
alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely 
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

9. Bármely Felhasználó az adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy 
a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag mint 
Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 
megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő 
mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet 
regisztrálta és az adatokat megadta. 
 

10. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más 
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat 
kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 
 

11. A Szolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a 
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, 
valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok 
biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. 
 

12. A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait a HS-Hitelstart Kft. és 
a Financial Consulting Zrt. mint szolgáltató nem kezeli. 
 

13. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban - 
meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban - 
hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A 
jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített 
formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas 
egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül 
Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 
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14. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi 
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az 
Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – 
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető 
Személyes adatait. 
 

15. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 
kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, 
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 
 

16. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. 
törléséről az érintett Felhasználó, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a 
Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 

17. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 
illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, 
jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, 
jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan 
harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 
 

18. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi 
tisztviselő kijelölésére. 
 

19. Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős. 
 
 

Bizalmas adatkezelés 

20. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. a rögzített adatokat bizalmasan 
kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal 
megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az 
email és sms küldés részedre és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az 
üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre. 

21. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. sosem fogja marketing célokra 
értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági 
határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a HS-Hitelstart Kft. és a 
Financial Consulting Zrt. átadhatja személyes adataid és más vonatkozó információkat. 

22. Továbbá a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. biztosíthatja, illetve 
gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel 
szemben. 
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23. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. az adatok biztonságos kezelése 
érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai 
eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Financial Consulting 
Zrt.  és a Hitelstart Kft. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek 
hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő 
eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan 
hozzáféréstől. 

24. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. által kezelt adatok hatósági, vagy 
bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, 
mely esetleges tényről a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. hírlevelében 
értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági 
felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással. 
 
Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz 

25. Az adatkezelésre feljogosított Munkatársaink számára a munkához feltétlenül 
szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz; a 
munkájukhoz elvégzéséhez feltétlenül szükséges körben ezen munkavállalók 
adatkezelőnek minősülnek. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés 
funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak. 
 

Adatkezelés időtartama  

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott 
elévülési időkorláttal kezeljük adataidat. 

Ökölszabályként részletes biztonsági logok 90 napig, egyéb biztonsági logok 365 
napig tárolódnak. 

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás 
vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg. 

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási 
időkről a “Szolgáltatásaink” fejezet alatt. 

Adattovábbítás 

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk 
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 
Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés 
kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt 
az Adatkezelők nem tehetők felelőssé. 

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben 
harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben 
vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulásod megkérése 
nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új 
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üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen 
Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál 
hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az 
adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az 
adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem 
lehetséges. 

A HS-Hitelstart Kft-al és a Financial Consulting Zrt-al szerződésben álló partnerek 
részére továbbított adatokat a partnerek mint adatfeldolgozók a jelen és a saját 
adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezelik. Az ebben a körben adatkezelőnek 
minősülő személyekkel a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. adatkezelői 
szerződést köt. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. jogos érdekén felül 
a személyes adatok kezelésére és harmadik személy részére történő továbbítására 
csakis az Érintett kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. A lead-ek továbbítása 
tekintetében a szolgáltatás során a Hitelnet Kft. részére kerülnek adatok átadásra; a 
Hitelnet Kft. adatkezelési szabályzata a https://hitelnet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
honlapon található. 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa 
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és 
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

VI. Adatkezelési jogalapok, az adatkezelés célja 

1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben 
legalább a VI. 2-5. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül:  
 

2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 
 

3. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 
Szerződésen alapuló jogalap 
Amennyiben igénybe veszed a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. 
szolgáltatását, akkor azt az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek 
szerint teszed. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet 
szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid 
és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget 
jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza a szerződés fennállása előtt 
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megadott adataid kezelésére adott hozzájárulásodat, mert a szerződés teljesítésének 
érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük. 
Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik 
és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük. 
 

4. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
(a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 
 

5. 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, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 
adatkezelés). 
 
Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap 
Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed a HS-
Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. iránt, jelentkezésed szerződés 
előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a 
GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a 
megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, 
ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéred a 
folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a 
Személyes adataidat továbbra is kezeljük. 
 

6. Az adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy 
jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során 
változhat. 
 

7. Az adatkezelés célja az adatkezelő ÁSZF-je alapján és szerint az érintett részére 
szolgáltatás nyújtása, amely az adatkezelő és/vagy harmadik személy által üzemeltetett 
weboldalakon keresztül valósul meg. Különösen ilyen szolgáltatásnak minősül: 
a) az adatkezelő által az érintettel való kapcsolat felvétele 
b) harmadik személy pénzügyi intézmény felé az érintett személyes adatainak 

továbbítása kapcsolat felvételére 
c) ún. címzett tartalom megküldése az érintett részére annak hozzájárulása alapján 
d) elérhető szolgáltatások fejlesztése 

Az adatkezelés célja 

● Jogaid védelme. 
● Beazonosításod, kapcsolattartás veled. 
● Jogosultságaid azonosítása. 
● Számodra küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület 

és döntési szempont alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása. 
● Ügyféltámogatás, tanácsadás, termék bemutatása, kérdések megválaszolása. 
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● Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés és 
termékfejlesztés koordinálása, hogy valóban olvasott tartalmak készüljenek. 

● Termék fejlesztése. 
● Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és 

biztonsági feltételek megteremtése. 
● Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés. 
● Jogos üzleti érdekeink érvényesítése. 

A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. Adatkezelőnek számít a saját 
ügyfelei (információ kérés, ajánlatkérés) munkatársai és weboldala (regisztáció, 
bejelentkezés, hírlevél, cookie]) tekintetében. 

  
8. A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával az érintett önkéntes és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az adatkezelőt felhatalmazza arra, hogy 
a) hozzájárulása visszavonásáig a részére átadott személyes adatait piackutatási, 

statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, 
feldolgozza, és továbbítsa. 

b) az érintettre vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő, a szolgáltatásainak 
nyújtásához szükséges és igénybe vett, az adatkezelővel szerződéses viszonyban 
lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, 
megbízottjai, vállalkozói, képviselői részére, az érintett részére nyújtandó 
tanácsadás céljából illetve marketing célokra kiszolgáltassa. 

c) az adatkezelő és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési 
célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú 
kommunikációs eszközökön keresztül az érintettet értesítsék az adatkezelő, illetve 
harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről. 

d) szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából levélben, 
telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön 
keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra 
vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár 
elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja. 

Az érintett - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul 
ahhoz), hogy: 

a) jelen szabályzat elfogadásának minősül az adatkezelő és harmadik fél által 
üzemeltetett weboldalán keresztül az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások 
igénybevétele  

b) amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a 
szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül 
sor, az igénybevételhez megadott személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzleti 
célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig 
kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az 
adatkezelő felé meg nem teszi 
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Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 
adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat 
továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem 
tehető felelőssé 

Az érintett a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával felhatalmazza az adatkezelőt, 
hogy: 

a) a rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek az adatkezelő holnapján és 
a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül, az adatkezelő 
által megjelenített promócióban szereplő és az érintett által kiválasztott szolgáltatást 
nyújtó szerződött partnerének(közvetlen üzletszerzés céljára)  

b) a rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek az adatkezelő által végzett 
többes ügynöki tevékenység jellegére való tekintettel – az érintett erre vonatkozó 
kifejezett kérése és hozzájárulása alapján – jogosult az érintettre vonatkozó személyes 
adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény(ek) felé. 
Az adattovábbítás az érintett által kiválasztott, illetve az adatkezelő 
üzletszabályzatában rögzített megállapodása szerinti pénzügyi intézmények részére 
történik. Az ily módon átadott adatok további kezelésére a hitelintézetekre és pénzügyi 
vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok és az adattovábbítással érintett pénzügyi 
intézmény vonatkozó adatkezelési szabályzatában rögzítettek az irányadóak 

c) amennyiben az érintett által választott pénzintézet(ek) közül egyik sem képes 
teljesíteni a kiválasztott szolgáltatást, úgy a rá vonatkozó személyes adatok közül az 
érintett megadott elérhetőségei más pénzintézet részére továbbításra kerüljenek 

d) a rá vonatkozó személyes adatok közül az érintett megadott elérhetőségei 
továbbításra kerüljenek marketing, tanácsadási vagy piackutatási célból bank vagy 
biztosító részére 

Kezelt adatok 

Kezeljük az általad megadott adataidat:  

● Név 
● Email 
● Telefonszám 
● Skype név 
● Weboldal 
● LinkedIn/Facebook profil link 
● Számlázási cím, telephely 

Naplózunk adatokat biztonsági okokból: 

● Megtekintett oldal/funkció 
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● Pontos időpont 
● IP cím 
● Böngésző süti / cookie 

Profilt építünk marketing célból: 

● Milyen problémára keresel megoldás, miért van szükséged a pénzügyi 
szolgáltatásra? 
● Mik a fő döntési szempontjaid? 

A profil építés általad megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk 
küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd. Mi sem szeretünk 
általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni. 

A profil adatok alapján manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével célzunk, 
építünk hírleveleket. Nincs automatizált adatfeldolgozással hozott döntés a folyamat 
során. 

Adatfeldolgozók megnevezése  

Központi ügyféladatbázis, ügyféladat-tárolás és -kezelés 

● Név: MiniCRM Zrt. 
● Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 
● Telefon: +36 (1) 999 - 0402 
● Email: help@minicrm.hu 
● Weboldal: https://www.minicrm.hu/ 
● Tárolt adatok: név, email cím, telefonszám, megkeresések, ajánlat, szerződés, 
archivált emailek 
● Műveletek: központi ügyféladatbázis, feladatkezelés, számlázás, rendelések 
kezelése, hírlevél küldés 

Szerver szolgáltatás: 

● Név: Hetzner Online GmbH 
● Cím: 91710 Gunzenhausen, Deutschland, Industriestr. 25. 
● Telefon: +49 (0) 9831 505-0 
● E-mail: info@hetzner.com 
● Weboldal: hetzner.com 
 
Webanalitika, email és dokumentumkezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat 
szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés: 

● Név: Google LLC 
● Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 
● Telefon: N/A 
● E-mail: N/A 
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● Weboldal: https://www.google.com/ 
● Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és 
ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba 
megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie). 
● Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email 
szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok 
szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok 
megjelenítése (retargeting). 

 

Célzott reklám megjelenítés: 

● Név: Facebook Inc. 
● Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
● Telefon: +1 650-543-4800 
● E-mail: N/A 
● Weboldal: https://www.facebook.com/ 
● Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, 
látogató azonosító süti (cookie). 
● Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting). 

Naptár, telefon kontaktok: 

● Név: Apple Inc 
● Cím: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, California, U.S. 
● Telefon: +1 800 220325 
● E-mail: N/A 
● Weboldal: https://www.apple.com/ 
● Tárolt adatok: naptárbejegyzések, telefon kontaktok. 
● Műveletek: naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkornizálása eszközök 
között. 

Titkosított statikus adatok, adatmentések: 

● Név: Amazon Web Services Ireland Ltd 
● Cím: One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin, Ireland 
● Telefon: +1 (206) 266-1000 
● E-mail: N/A 
● Weboldal: https://www.amazon.com/ 
● Tárolt adatok: titkosított statikus állományok, titkosított adatmentések. 
● Műveletek: statikus tárhely biztosítás (S3), tartalomszolgáltató hálózat / 
content delivery network (CloudFront). 

Ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetés, hívásrögzítés: 
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● Név: Arenim Technologies Kft. 
● Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., 7. emelet 
● Telefon: +36 1 8 555 666 
● E-mail: support@arenimtel.com 
● Weboldal: https://arenimtel.com/hu/ 
● Tárolt adatok: ügyfélszolgálati telefonhívás meta adatok, rögzített 
telefonhívások. 
● Műveletek: hívás irányítás, telefonközpont szolgáltatás, hívás rögzítés. 

Online adatszolgáltatás (számlázó): 

● Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
● Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 
● Telefon: +36-1-427-3200 
● E-mail: N/A 
● Weboldal: https://www.nav.gov.hu/ 
● Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla 
részletes adatai. 
● Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat 
elemzés, hatósági ellenőrzés. 

 

A honlapon végzett webanalitika 

Tájékoztatunk, hogy a www.banknavigator.hu weboldal látogatottságának méréséhez 
és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései 
eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, Google Ads 
Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk. 

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, 
melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A www.banknavigator.hu 
Weboldalra látogatóként engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, 
Google Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. 
Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által 
nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez. 

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását 
a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google 
Analytics, Google Remarketing, Google Ads Konverziókövetés, és Facebook 
Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az 
adatvédelmi hatóság követelményeinek. 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-
k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k 
csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem 
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osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ 
található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

Google Analytics 

A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. a Google Analytics programot 
elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai 
eredményességét. A program használatával a HS-Hitelstart Kft. és a Financial 
Consulting Zrt. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel 
Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a 
látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, 
továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett 
be. 

Google Remarketing 

A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. a Google Remarketing program 
használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie 
adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing 
szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a HS-Hitelstart Kft. és a Financial 
Consulting Zrt. Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a 
HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. hirdetésével találkozzanak. A HS-
Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. a Google Remarketing programot igénybe 
veszi online hirdetéseihez. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. 
hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes 
webhelyeken. A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. és külső szolgáltatók, 
például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és 
harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak 
együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő 
tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. 

Google Ads konverziókövetés 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a HS-Hitelstart Kft. és a Financial 
Consulting Zrt. mérni tudja a Google Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó 
számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek. 

Facebook Remarketing 

A HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. a Facebook remarketing pixelét 
használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista 
építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a 
Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák 
nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, 
kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. 
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Cookie-k letiltása 

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját 
böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található 
meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az 
Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési 
funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden. 

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, 
telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra 
utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási 
információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi 
kísérletekben sem veszel részt. 

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google 
Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény 
telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott 
böngészőhöz tartozó súgót. 

 
 
VII. Az érintett jogai és azok érvényesítése 
 

Az adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az 
érintettek számára. 
Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 
1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb 
reagáljunk. 
 

1. Tájékoztatáshoz való jog 
 
A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 
érintettet. 
Az adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 
és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.  
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat 
is – kell megadni.  
Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést 
kérhetsz ezekhez az adatokhoz. 
Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a 
richard@csongrádi.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben 
küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján 
egyértelműen be tudunk azonosítani. 
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Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált 
email címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt 
biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk. 
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az 
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és 
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes 
adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg 
adataidat. 
 

2. Tájékoztatás az érintett kérésére 
 
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták 
az érintett személyazonosságát. 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti 
jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 
napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 
30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha 
az érintett azt másként kéri. 
A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.  
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, úgy az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
adatkezelőt terheli. 
 

3. Kötelező tájékoztatás 
 

3.1.Amennyiben az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg 
(ideértve különösen az ügyfeleket), úgy az adatkezelő mindenképpen tájékoztatást 
nyújt az alábbiakról: 

 
a) az adatkezelő az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;  
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja 
c) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél 

jogos érdekei;  
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei 
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3.2.A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az adatkezelő a fentieken 

túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is: 
 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról  
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz 
tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes 
jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: 
Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy 
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen 
lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 
 

3.3.Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az 
érintettet erről az eltérő célról és a 3.2. pontban említett minden releváns kiegészítő 
információról. 

 
3.4.Az adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak az alábbi módon tesz eleget. A 3.2. 

pontban foglalt információkat az adatkezelő ("Adatkezelési és adatbiztonsági 
szabályzat" címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen 
megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.  

 
4. Hozzáférés joga 

 
A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon: 
 

a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama  
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e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén 
ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz 
kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár.  
 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja.  
 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 
 

5. Helyesbítéshez való jog 
 
A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 
érintettet. 
Az adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

6. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
 
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, 
minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását 
(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre a VI./5. pont szerint alkalmazott adatkezelés jogalap 
esetében (jogos érdeken alapuló adatkezelés); 

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
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e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 

Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az 
adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez. 
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz 
való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből 
kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből 
történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez). 
A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés 
megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően 
a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 
Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként 
megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek 
érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló szerződés 
azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett 
számára az adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott 
személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként 
olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván). 
 
Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból 
törlésre kerüljön. 
Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés 
megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő képviselője írja alá. A 
törlési jegyzőkönyv tartalmazza: 
 

a) az érintett nevét 
b) a törölt személyes adattípust  
c) a törlés időpontját. 

 
Az adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a 
személyes adat továbbításra került. 
 

7. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 
 
7.1.A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 

érintettet. 
 

7.2.Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
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a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze 
a személyes adatok pontosságát;   

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett a VI./5. pont szerint alkalmazott adatkezelés jogalap esetében (jogos 
érdeken alapuló adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy 
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben.  
 

7.3.Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
 

7.4.Az adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes 
adat továbbításra került. 

 
8. Tiltakozás 

 
A tiltakozás joga az érintettet a jogos érdeken alapuló adatkezelés (adatkezelési 
jogalap) esetében illeti meg.  
Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése 
kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink 
érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre 
közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 
Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha 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.  
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen.  
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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9. Adathordozhatósághoz való jog  
 
Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló 
adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált 
módon történik. 
Az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá, hogy ezeket az 
adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

VIII. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az adatkezelő az elszámoltathatóság 
elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést 
nyomon tudja követni, és igazolni tudja. 
 

2. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább 
az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 
 

a) adattovábbítás nyilvántartása 
b) érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az adatkezelő által adott 

válaszok nyilvántartása 
c) hatósági megkeresések és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása 
d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása 
e) ügyfelek nyilvántartása 
f) marketing célú megkeresések nyilvántartása 
g) munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása 
h) munkaerő-felvétel nyilvántartása 
i) adatvédelmi incidensek nyilvántartása. 

 
3. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett, a VIII/2. pontban meghatározott 

adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti: 
 

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatkezelő képviselőjének neve és 
elérhetősége;  

b) az adatkezelés céljai;  
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;  
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják  
e) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 
f) a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.  

 
4. A nyilvántartásokat az adatkezelő írásban vezeti, elektronikus formátumban.   
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IX. Adatbiztonsági rendelkezések 
 

1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, 
ideértve, többek között, adott esetben: 
 
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;  
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét;  
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet 
állítani;  
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást. 
 

2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni 
az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 
elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. 
 

3. Az adatkezelő, a GDPR 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 
GDPR 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását 
felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy a IX/1. pontban meghatározott 
követelményeket teljesíti. 
 

4. Az adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő irányítása 
alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek 
kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, 
kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.  
 

5. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az adatkezelő fizikai, logikai és 
adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen. 
 

6. Az adatkezelő az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza: 
 

a) az adatkezelő a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas 
beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába 
jogosulatlan személyek ne léphessenek be; 
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b) az adatkezelő az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt 

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a 
kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy. 

 
7. Az adatkezelő az alábbi logikai kontrollt alkalmazza: az adatkezelő biztosítja, hogy az 

általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek 
hozzá. 

 
8. Az adatkezelő az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza: 

 
a) az adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés 

dokumentációkban nyomon követhető legyen [tevékenység logolás] 
 

b) az adatkezelő biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá 
tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb 
kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg. 

 
 

X. Adatvédelmi incidensek kezelése 
 

1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni 
vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a 
személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos 
megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való 
visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a 
szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 
hátrányt.  
 

2. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
jutott, bejelenti a hatóságnak. 
 

3. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. 
 

4. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a 
késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
 

5. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, 
úgy a bejelentésben:  
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a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett 
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;  

b) közölni kell a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket;  
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
6. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  
 

7. A IX/6. pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni 
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell: 
 
a) a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket;  
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
8. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

 
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas 
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 
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XI. Ügyfél adatok kezelése 
 

1. A GDPR rendelkezéseinek megfelelően szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet 
elvégezni: 
 

a) adatkezelés tárgya 
b) a jogos érdek jogalap megállapítása  
c) a kezelendő személyes adatok 
d) adatkezelés célja 
e) az adatkezelő jogos érdekének megnevezése 
f) az érintettek milyen jogai sérülhetnek 
g) érdekmérlegelés 
h) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz az adatkezelő az így gyűjtött 

személyes adatok megfelelő védelme érdekében. 
 

2. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési 
teszt(ek) jelen szabályzat mellékletét képezi(k). 
 

XII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések 
 

1. Az adatkezelő a VII./3.4. pont szerinti " Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatba" 
belefoglalja az álláspályázatokra vonatkozóan a VII./3.1. és 3.2. pontban 
meghatározottakat. Az adatkezelő az általa kiírt álláspályázatban az elérhetőség 
megjelölésével hivatkozik az " Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatra". 
 

2. Amennyiben az adatkezelő az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó 
által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A 
hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és 
egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia:  
 

a) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei;  
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja 

(hozzájáruláson alapuló); 
c) a személyes adatok tárolásának időtartama; 
d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását; 

e) az érintett azon joga,  hogy bármely időpontban visszavonhatja a 
hozzájárulását, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

f) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. 
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3. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó 
adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a 
pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására 
vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről 
(törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 

4. Az adatkezelő a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és 
az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési 
alapelvek betartása mellett. 
 

5. Az adatkezelő a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett 
adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok 
köréről. 
 

6. A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok 
merülhetnek fel: 
 

a) munkaszerződésen alapuló 
b) jogi kötelezettségen alapuló 
c) jogos érdeken alapuló. 

 
7.  Amennyiben az adatkezelő XII/6. c) pont alapján kezel adatot, úgy a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelően ez esetben szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet 
elvégezni: 
 

a) az adatkezelő jogos érdekének megnevezése 
b) kik az érintettek és milyen jogai sérülnek 
c) érdekmérlegelés 
d) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz az adatkezelő az így gyűjtött 

személyes adatok megfelelő védelme érdekében. 
 

8. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési 
teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni. 
 

XIII. Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése 

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi 
környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális 
Tájékoztatóról a www.banknavigator.hu, www.expresszkolcson.hu, www.akolocson.hu. 
weboldalak „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhatsz folyamatosan. 
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XIV. További kérdések/válaszok 

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz 
az adatkezeles@fcon.hu címre küldött emailben. 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) 
fordulhatsz. 

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – lakóhelyed vagy tartózkodási helyed 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatunk a jogorvoslat 
lehetőségéről és eszközeiről. 

 
 

         2023. 02. 17. 
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1. számú melléklet 

Érdekmérlegelési teszt – szerződéses kapcsolattartói adatokra vonatkozóan –  

MINTA  

Adatkezelés tárgya:  Pénzügyi szolgáltatási termékek ismertetése, az azokat kínáló pénzügyi 
intézmények megjelölésével, reklámtevékenység keretében 
közvetítőként. Ezen szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi 
kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük. 

Jogos érdek jogalap:  Az adatkezelő a GDPR 6. cikkében foglaltak megvizsgálását követően 
arra jutott, hogy a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes 
személyek (érintettek) adatai kezelésének jogszerűsége a GDPR 6. cikk 
(1) a)-c) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekére alapítható. 

Kezelendő  

személyes adatok: A szerződés szerinti kapcsolattartó személy (érintett) neve, munkahelyi 
telefonszáma és munkahelyi e-mail címe. A személyes adatokat a 
szerződést adatkezelő ügyfeleként aláíró személy bocsátja rendelkezésre. 

Adatkezelés célja: Pénzügyi szolgáltatási termékek ismertetése, reklámtevékenység 
keretében közvetítőként. 

Jogos érdek: Pénzügyi szolgáltatási termékek közvetítése. 

Érintett jogai,  

amelyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; természetes személy azonosíthatósága egyéb 
adatok alapján 

Érdekmérlegelés: Az adatkezelő érdeke a tevékenységének minél hatékonyabb ellátása, 
annak elérésére, hogy a reklámtevékenység során az érintettek minél 
szélesebb pénzügyi szolgáltatási termékek közül választhassanak. 

Garancia: Az adatkezelő kizárólag a reklámtevékenysége teljesítése érdekében 
kezeli az érintett adatait. 

Kelt.: …………………………..   

 

     …………………………………………… 

       aláírás 

       tisztség 
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2. számú melléklet 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez 

A HS-Hitelstart Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Financial Consulting 
Zrt. elektronikus felületein www.banknavigator.hu, www.expresszkolcson.hu, 
www.akolocson.hu, Facebook hirdetések, Google Ads hirdetések) történő látogatás, 
feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett 
hozzájárulásomat adom. 

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes 
személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet 
képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató 
szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására 
felhatalmazott, jogosult személy vagyok. 

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később 
semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a HS-Hitelstart Kft. és a Financial 
Consulting Zrt. számára. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai 
származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai 
vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, 
vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok. 

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: 
útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány 
sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. 
számára. 

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a HS-Hitelstart Kft. és a Financial Consulting Zrt. 
számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, 
rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet. 

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban 
megadott módokon, például az adatkezeles@fcon.hu email címre küldött kéréssel. 

 

kelt: …………………………………… 

 

     _____________________________ 


