Adatkezelés
megnevezése:

hitelezési folyamat: az ügyféllel történő kapcsolatfelvételtől a hitel visszafizetéséig

Tényleges adatkezelés
helye:

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.

Adatkezelés célja:

i.
ii.
iii.

ügyféllel történő kapcsolatfelvétel,
hitelnyújtás feltételeinek ellenőrzése,
ügyféllel kötendő, illetve a vele megkötött szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

i.
ii.

Ügyfél hozzájárulása
Adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés
jogalapjának
megnevezése:

i.
ii.

Infotv. 5. § (1) bek. a)
Infotv.6. § (1) bek. b) pontja

i.

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET (székhelye: 8444 Szentgál, Fő u. 30.,
cégjegyzékszáma: 19-02-000339)
BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1138 Budapest, Váci út
193., cégjegyzékszáma: 01-10-041037)
FHB KERESKEDELMI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.,
cégjegyzékszáma: 01-10-045459)
GRÁNIT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszáma: 0110-041028)
MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1122 Budapest,
Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 01-10-041206)
MKB BANK ZRT. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.,
cégjegyzékszáma: 01-10-040952)
NHB NÖVEKEDÉSI HITEL BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041206)
OTP BANK NYRT. (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041371).

ii.

iii.

iv.
Adatkezelő neve, címe:
v.

vi.
vii.

viii.

Adatkezelés helye:

i.
ii.

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.
MFB Pontok

i.

elektronikus információs rendszerrel (KÉR, EUKIR, LHR, Fontium2,
Portfólió, SAP1)
manuálisan

Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége:
Adatkezelés
technológiája:
Az adatkezelő által
kezelt személyes adatok
köre:

1

ii.
i.
a.
b.

általános hitelkérelmi nyomtatványon felvett adatok:
ügyfél kapcsolattartójának neve, beosztása, telefon- és faxszáma, e-mail
címe;
kérelem elkészítésében közreműködő pénzügyi tanácsadó neve, címe,

Az 5/2017. számú Utasítás Hitelnyújtási Szabályzat 7. számú melléklete rögzíti a hitelügyletek elektronikus
nyilvántartásban való rögzítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

ii.
a.

b.

c.

telefonszáma és e-mail címe;
vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek neve, beosztása, telefonszáma,
szakképzettsége, vezetői gyakorlata
vállalkozás képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjének neve,
elérhetősége
vállalkozás által megbízott könyvvizsgáló neve, engedélyszáma
vállalkozás számviteli nyilvántartását vezető könyvelő cég neve, vezetője,
címe, elérhetősége (tel., fax, e-mail)
biztosítéki ingatlan tulajdonosának neve, az ingatlan értékbecslését végző
értékbecslő neve, adásvételi szerződés bemutatása esetén a felek születési
neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyi azonosító jele,
adóazonosító jele, állampolgársága, lakcíme, valamint a szerződést
ellenjegyző ügyvéd neve és székhelye
biztosítéki ingóság tulajdonosának neve, törzskönyv bemutatása esetén a
tulajdonos neve, lakcíme
kezes neve, lakcíme, születési ideje, adóazonosító jele
vállalkozás rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei kapcsán: hitelező
tulajdonos neve, lízingbe adó neve, kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettjének neve, perben állás esetén ellenfél neve
egyes ügylettípusokra vonatkozó ügylet specifikus nyomtatványon felvett
adatok:
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel:
1) hiteligénylő és adóstársának neme, neve, születési neve,
állampolgársága, születési helye és ideje, anyja neve, állandó
lakóhelye, bejelentett tartózkodási helye, levelezési címe, vezetékes
telefonszáma, mobiltelefonszáma, munkahelyi telefonszáma, e-mail
címe, SZIG száma, lakcímkártyájának száma, személyi azonosító
jele, adóazonosító jele, családi állapota, legmagasabb iskolai
végzettsége, havi nettó jövedelme, részére hitelt nyújtó természetes
személy neve, hiteligénylő bankszámlaszáma,
2) korszerűsítéssel érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlanon
fennálló jog jogosultjának neme, neve, állampolgársága,
telefonszáma, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje,
állandó lakóhelye, levelezési címe, SZIG száma, lakcímkártyájának
száma, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, ingatlannyilvántartás szerinti jog típusa
3) kiegészítő biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdonosának és az
ingatlanon fennálló jog jogosultjának neme, neve, állampolgársága,
telefonszáma, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje,
állandó lakóhelye, levelezési címe, SZIG száma, lakcímkártyájának
száma, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, ingatlannyilvántartás szerinti jog típusa
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 (benne: MFB Kisfaludi
Turizmus-fejlesztési Hitelprogram és annak kiegészítő nyomtatványa):
igénylő e.v. neve, anyja neve, születési helye és ideje, székhelye,
telephelye, e-mail címe, telefonszáma, fax száma, adószáma, statisztikai
számjele, egyéni vállalkozói igazolványának száma, kapcsolattartójának
neve és elérhetősége, a fejlesztés megvalósításában részt vevő tervező(k),
fővállalkozó(k), fontosabb alvállalkozók, üzemeltetők és referenciáik
neve, továbbá a szállító(k), vevő(k), illetve egyéb árbevételt generáló
szereplők és referenciáik neve
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 - Patika Hitelprogram
(Kamattámogatási kérelem):
finanszírozást igénylő gyógyszerész
neve, anyja neve, adóazonosító jele, kamarai nyilvántartási száma,
születési helye és ideje, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, fax száma,
hitelkérelmet, kamattámogatási kérelmet hitelesítő tanúk neve, lakcíme,
aláírása

d.

iii.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

i.
Az adatkezelés
időtartama:

Adatok forrása:
Adattovábbítás esetén
az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes

ii.

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020
1) a hiteligénylő e.v. vagy őstermelő neve, anyja neve, születési helye
és ideje, székhelye, telephelye, e-mail címe, vezetékes és mobil
telefonszáma, legmagasabb iskolai végzettsége, kapcsolattartó neve,
beosztása, telefonszáma, e-mail címe
2) hiteligénylő vállalkozás magánszemély tulajdonosának neve, anyja
neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, tulajdoni hányada,
lakcíme, telefonszáma,
3) hiteligénylő vállalkozás gazdasági társaság tulajdonosának
kapcsolattartói adatai (név, telefonszám)
4) hiteligénylő vállalkozás kapcsolt vállalkozása kapcsolattartójának
adatai (név, telefonszám)
5) hiteligénylő vállalkozás vezetőinek, vezető tisztségviselőinek
(beleértve a pénzügyi vezetőt is) neve, anyja neve, születési helye és
ideje, adóazonosító jele, lakcíme, telefonszáma, vállalkozásban
betöltött szerepe
6) hiteligénylő vállalkozás részére lízingtárgyat lízingbe adó neve,
7) hiteligénylő vállalkozás rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei
kapcsán: lízingbe adó neve, kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettjének neve, perben állás esetén ellenfél neve
8) hitelkérelemhez mellékelt nyilatkozatokat hitelesítő tanúk neve,
lakóhelye, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma
9) egyéni vállalkozói / őstermelői / családi gazdálkodói igazolványon
szereplő adatok (e.v.: igazolvány sorszáma, név, adószám,
nyilvántartási szám, statisztikai számjel, leánykori név, anyja neve,
születési hely és idő; őstermelő: igazolvány sorszáma, név, anyja
neve, születési hely és idő)
Egyéb személyes adatok
bank üzletbiztonsági ellenőrzés során feltárt kapcsolati adatok (kapcsolati
hálóban szereplő vállalkozások képviselőinek, tulajdonosainak neve)
hiteligénylő végleges tulajdonosának neve, lakcíme
hiteligénylő jelenlegi vagy egykori tulajdonosának neve, amely a
hiteligénylővel szemben egykor fennállt végrehajtási eljárás
megszűnéséről szóló - akár NAV - igazoláson szerepel
számlán, bankszámlakivonaton szereplő adatok, melyet termék/
szolgáltatás kifizetésének igazolásaként kér a Bank
szerződésen szereplő adatok, melynek bemutatását a vevői megrendelések
vagy vállalkozási szerződések igazolása érdekében kér a Bank
hitel felvételét jóváhagyó tulajdonosi (közgyűlési/ taggyűlési (határozaton
szereplő adatok
hozzájáruláson szereplő adatok, melynek benyújtását a Bank abban az
esetben várja el a hiteligénylőtől, ha másik hitelszerződéssel is
rendelkezik, és utóbbi előírja az újabb hitel felvételéhez a korábbi hitelező
hozzájárulását
2033. december 31. napjáig (a hitelkérelmi nyomtatványok részét képező
adatkezelési tájékoztató alapján)
korlátlan ideig: hitelkérelmet benyújtó, de hitelszerződést nem kötő
magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó)
hitelkérelmén szereplő adatok

Ügyfél
Opten.hu, feketelista.hu, wordcheck, Bisnode Dun & Bradstreet, NAV fekete listák

címe:
Az adattovábbítás
jogalapja:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.

x.
xi.

Érintettek köre:

xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

xx.
xxi.
xxii.

hitelkérelmet benyújtó, de hitelszerződést nem kötő magánszemély
(egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó)
hitelszerződést kötő magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi
gazdálkodó)
a. hiteligénylő képviseletében eljáró magánszemély
hiteligénylő kapcsolattartója
hitelkérelem elkészítésében közreműködő pénzügyi tanácsadó
hiteligénylő által megbízott könyvvizsgáló
biztosítéki ingatlan tulajdonosa, az ingatlan értékbecslését végző
értékbecslője, adásvételi szerződés bemutatása esetén a szerződésben
szereplő felek a szerződést ellenjegyző ügyvéd
biztosítéki ingóság tulajdonosa
kezes
hiteligénylő rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei kapcsán: hitelező
tulajdonos, lízingbe adó, kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettje, perben állás esetén ellenfél
hiteligénylő adóstársa
korszerűsítéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az ingatlanon fennálló jog
jogosultja
kiegészítő biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdonosa és az ingatlanon
fennálló jog jogosultja
fejlesztés megvalósításában részt vevő tervező, fővállalkozó, fontosabb
alvállalkozók, üzemeltetők és referenciáik, továbbá a szállító, vevő,
illetve egyéb árbevételt generáló szereplő és referenciái
kérelmet hitelesítő tanú
hiteligénylő vállalkozás magánszemély tulajdonosa
hiteligénylő vállalkozás gazdasági társaság tulajdonosának kapcsolattartói
hiteligénylő vállalkozás kapcsolt vállalkozása kapcsolattartója
hiteligénylő vállalkozás részére lízingtárgyat lízingbe adó
hiteligénylő vállalkozás rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei kapcsán:
lízingbe adó, kezességvállalás/ egyéb tartozás kedvezményezettje, perben
állás esetén ellenfél
hitelkérelemhez mellékelt nyilatkozatokat hitelesítő tanúk
kapcsolati hálóban szereplő vállalkozások képviselői, tulajdonosai
hiteligénylő végleges tulajdonosa

i.
Adatkezelés megnevezése:

Tényleges adatkezelés helye:

ii.

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.
i.

Adatkezelés célja:
ii.
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

MFB Pontok és az értékesítési partnerek által
feltett szakmai kérdések megválaszolása
a Bankhoz az ügyfélszolgálati irodán keresztül
érkező megkeresések megválaszolása, panaszok
azonnali megválaszolása vagy arról jegyzőkönyv
felvétele

MFB Pontok és az értékesítési tevékenységének
támogatása
ügyfélmegkeresések és panaszok teljesítése

nem ismert, de javasolt az érintett hozzájárulását definiálni
jogalapként

i.

ii.

iii.

iv.
Adatkezelő neve, címe:
v.

vi.
vii.

viii.

Adatkezelés helye:

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET (székhelye:
8444 Szentgál, Fő u. 30., cégjegyzékszáma: 1902-000339)
BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1138
Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: 01-10041037)
FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye:
1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: 0110-045459)
GRÁNIT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1095
Budapest,
Lechner
Ödön
fasor
8.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041028)
MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
MKB BANK ZRT. (székhelye: 1056 Budapest,
Váci u. 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952)
NHB
NÖVEKEDÉSI
HITEL
BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
OTP BANK NYRT. (székhelye: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39., cégjegyzékszáma: 01-10041371).

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31. és MFB Pontok

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:

elektronikus információs rendszerrel (LHR, adActa)

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

LHR-ben tárolt személyes adatok: név, titulus, családi név,
születési hely, születési név, állampolgárság, anyja neve,
családi állapot, legmagasabb iskolai végzettség,
kapcsolattartói adatok (e-mail cím, telefonszám,
mobilszám, munkahelyi telefonszám), okmány azonosítóm
száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító jel,
adóazonosító jel

Az adatkezelés időtartama:

a közvetítő által feltett kérdés megválaszolásáig
az ügyfélszolgálati irodán keresztül érkező megkeresésekre
adott választervezet elkészítéséig és ügyfélszolgálatra
továbbításáig (adActa-n keresztül), szóbeli panaszok
azonnali megválaszolásáig vagy a panaszról készült arról
jegyzőkönyv Compliance Osztályra továbbításáig

Adatok forrása:

Ügyfél (LHR)

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.
x.

xi.
xii.
Érintettek köre:

xiii.

xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

xxi.
xxii.
xxiii.

hitelkérelmet benyújtó, de hitelszerződést nem
kötő természetes személy (egyéni vállalkozó,
őstermelő, családi gazdálkodó)
hitelszerződést kötő természetes személy (egyéni
vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó)
nem magánszemély hiteligénylő képviseletében
eljáró magánszemély
hiteligénylő kapcsolattartója
hitelkérelem elkészítésében közreműködő
pénzügyi tanácsadó
hiteligénylő által megbízott könyvvizsgáló
biztosítéki ingatlan tulajdonosa, az ingatlan
értékbecslését végző értékbecslője, adásvételi
szerződés bemutatása esetén a szerződésben
szereplő felek a szerződést ellenjegyző ügyvéd
biztosítéki ingóság tulajdonosa
kezes
hiteligénylő rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségei kapcsán: hitelező tulajdonos,
lízingbe adó, kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettje, perben állás esetén ellenfél
hiteligénylő adóstársa
korszerűsítéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az
ingatlanon fennálló jog jogosultja
kiegészítő biztosítékként felajánlott ingatlan
tulajdonosa és az ingatlanon fennálló jog
jogosultja
fejlesztés megvalósításában részt vevő tervező,
fővállalkozó, fontosabb alvállalkozók,
üzemeltetők és referenciáik, továbbá a szállító,
vevő, illetve egyéb árbevételt generáló szereplő és
referenciái
kérelmet hitelesítő tanú
hiteligénylő vállalkozás magánszemély
tulajdonosa
hiteligénylő vállalkozás gazdasági társaság
tulajdonosának kapcsolattartói
hiteligénylő vállalkozás kapcsolt vállalkozása
kapcsolattartója
hiteligénylő vállalkozás részére lízingtárgyat
lízingbe adó
hiteligénylő vállalkozás rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségei kapcsán: lízingbe adó,
kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettje, perben állás esetén ellenfél
hitelkérelemhez mellékelt nyilatkozatokat
hitelesítő tanúk
kapcsolati hálóban szereplő vállalkozások
képviselői, tulajdonosai
hiteligénylő végleges tulajdonosa

i.
Adatkezelés megnevezése:

ii.
iii.

Irányító Hatóság (ÍH) és a Bank között
létrejött
finanszírozási
szerződések
alapján előírt jelentéstétel;
ÍH által a finanszírozási szerződések
alapján előírt egyedi jelentéstétel;
jogszabályi alapon történő jelentéstétel az
Európai
Támogatásokat
Auditáló

iv.

Főigazgatóság (EUTAF) részére;
Európai Bizottság, illetve Európai
Számvevőszék által előírt egyedi
jelentéstétel;

Tényleges adatkezelés helye:
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Adatkezelés célja:

jelentéstételi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont: az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése
i.

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság, mint Irányító Hatóság, valamint az
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mint alapok alapját
végrehajtó szervezet között az emberi erőforrás
fejlesztési operatív program pénzügyi eszközeinek
végrehajtására létrejött finanszírozási szerződés

ii.

a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, mint
Irányító Hatóság, valamint az MFB Magyar
Fejlesztési
Bank
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság, mint alapok alapját végrehajtó
szervezet között a versenyképes középmagyarország operatív program pénzügyi
eszközeinek végrehajtására létrejött finanszírozási
szerződés
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága, mint Irányító Hatóság valamint az MFB
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint alapok alapját végrehajtó
szervezet között a gazdaságfejlesztési és
innovációs
operatív
program
pénzügyi
eszközeinek végrehajtására létrejött finanszírozási
szerződés
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

iii.

iv.
Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:
ii.

iii.

Az ÍH számára a finanszírozási szerződések
alapján készített (havi, negyedéves, éves)
jelentések csak aggregált adatokat tartalmaznak, a
jelentések elkészítéséhez beszerzésre kerülnek
egyedi, akár személyes adatokat is tartalmazó
analitikák a társterületekről.
Az ÍH által a finanszírozási szerződések alapján
kért egyedi jelentések jellemzően csak a
kedvezményezett nevét tartalmazzák.
EUTAF adatkérések esetén: e.v. és őstermelő

adószáma, továbbá a hitelaktában elérhető adatok
(KÉR, EUKIR, LHR, Fontium2 adattartalma)
Az adatkezelés időtartama:

korlátlan

Adatok forrása:

Bank bármely üzleti társterülete

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:

Nem meghatározható, mivel az EUTAF, illetve az Európai
Bizottság, illetve Európai Számvevőszék egyedi döntésétől
függ, és a vonatkozó jogszabályok (pl. az EUTAF
adatkéréseit szabályozó 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet)
sem szabályozzák a Banktól kérhető adatok körét.
i.

Címzett neve, teljes címe:

ii.
iii.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
(1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.)
Európai Bizottság (Rue de la Loi / Wetstraat 170
B-1049 Bruxelles/Brussel Belgique/België)
Európai Számvevőszék (12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg Luxembourg)

Az adattovábbítás jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont: az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre:

Kedvezményezettek

i.
ii.
iii.
iv.

Adatkezelés
megnevezése:

v.

vi.

vii.

ügyfelek monitoring státuszának meghatározása/ figyelemmel kísérése;
az Üzleti Divízió által meghatározott kritériumok végrehajtásának ellenőrzése;
az átsrukturálás és work out, illetőleg speciális státuszú ügyfelek kezelésével
kapcsolatos sikerkritériumok végrehajtásának nyomon követése;
a Bank 2014-2020 EU programozási időszakban bevezetésre került termékek
közvetítőkön keresztül bonyolított ügyleteivel, a kockázati tőke
alapkezelőkkel, illetőleg a közvetlenül kihelyezett ügyletekkel kapcsolatos
kockázati monitoring tevékenység;
a 2007-2013-as EU programozási időszakban résztvevő pénzügyi
közvetítőkkel és kockázati tőke alapkezelőkkel kapcsolatos kockázati
monitoring tevékenység ellátása;
a 2007-2013-as EU programozási időszakkal összefüggésben felmerülő heti,
havi, negyedéves és hitelesítési jelentésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási és
jelentéstételi kötelezettség ellátása a jelentési kötelezettséget koordináló EU
Kompetencia Központ Igazgatóság felé;
a 2007-2013-as EU programozási időszakhoz kapcsolódó veszteségmegosztási
kérelmekkel kapcsolatos második körös ellenőrzési feladatok ellátása

Tényleges
adatkezelés helye:
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Adatkezelés célja:

a Bank monitoring tevékenységének ellátása a folyósítást követő időszakban

Adatkezelés
jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés
jogalapjának
megnevezése:

Hpt. 107. § (3) bek. a) pont
MFB tv. 3. § (3) bek. d) pont

Adatkezelő neve,
címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak
az adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége:
Adatkezelés
technológiája:
i.

Az adatkezelő által
kezelt személyes
adatok köre:

Ügyfél azonosító a forrásrendszerben
(KÉR+Fontium2+EUKIR+LHR+SAP)

ii.
iii.

Jogi szerződésszám - SAP
Szerződés száma - SAP

iv.

Igénylő ügyfél SAP azonosítója

v.
vi.
vii.

KSH azonosító
Ügyfélnév
Adóazonosító jel

viii.
ix.
x.
xi.

Tulajdonosi kör
Tulajdonosi arányok
Vezető tisztségviselők
Képviselők

xii.
xiii.

Elérhetőségek (telefon, e-mail, fax, web)
Céghely és/vagy telephely információk, pontos címadatok

xiv.
xv.

Székhely irányítószám
Székhely település

xvi.
xvii.

Székhely közterület
Székhely házszám

xviii.
xix.

Székhely helyrajzi szám
Kapcsolattartó neve

xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

Kapcsolattartó beosztása
Ügyfélminősítés eredménye
Alvállalkózó neve
Ügyfél adósminősítési besorolása

xxiv.
xxv.
xxvi.

Kezes Partner SAP azonosítója
Kezes neve
Értékbecslő megnevezése

OPTEN.HU által heti szinten küldött adatok (változással érintett rovat neve)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

A betéti társaság beltagja(i)
A betéti társaság kültagja(i)
A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
A cégtulajdonos adatai
A felügyelő bizottsági tagok adatai

Az adatkezelés
időtartama:
Adatok forrása:

vi.
vii.

A gazdasági munkaközösség tagjai
A könyvvizsgáló(k) adatai

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

A közjegyzői iroda tagjainak adatai
A közkereseti társaság tagjai
A közös vállalat tagjai
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai
A külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adatai
A részvényesek adatai

xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.

A tagok adatai
A társaság tagjainak adatai
A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai
A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai
Az egyesülés tagjai
Az ellenőrző bizottsági tagok adatai
Közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak adatai
Társadalombiztosítási folyószámla szám

i.
ii.
iii.

kölcsön visszafizetéséig
követelés engedményezéséig
ügyféllel szembeni felszámolás kezdeményezéséig

Ügyfél (KÉR+Fontium2+EUKIR+LHR+SAP)

Adattovábbítás
esetén az adatok
fajtája:
Címzett neve,
teljes címe:
Az adattovábbítás
jogalapja:

Érintettek köre:

hitelszerződést kötő természetes személy (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi
gazdálkodó)
nem természetes személy ügyfél természetes személy tulajdonosa, vezető
tisztségviselője, képviselője, kapcsolattartója, alvállalkozója,
kezes
értékbecslő
könyvvizsgáló

i.

Adatkezelés megnevezése:
ii.
iii.

iv.

a közvetítőkön keresztül értékesített és/ vagy
kezelt saját forrású vagy az európai uniós
alapokból finanszírozott pénzügyi eszközök,
valamint a kockázati tőketermékek kihelyezésében
résztvevő közvetítők, illetve kockázati tőke
alapkezelők ellenőrzése megnyitáskor, illetve azt
követően évente egyszer,
részvétel a külső ellenőrző szervek EU
támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzéseiben,
az európai uniós alapokból finanszírozott pénzügyi
eszközök
kihelyezésének
ellenőrzése
a
közvetítőknél és a végső kedvezményezetteknél,
a végső kedvezményezett ellenőrzésére megbízott

v.

vi.

Tényleges adatkezelés helye:

i.
ii.

külső szakértő alkalmazása esetén a kiszervezett
tevékenység
minőségbiztosítási
feladatainak
ellátása,
az ellenőrzési tervben előírt vizsgálatok, illetve
soron
kívüli
és
utóvizsgálatok
elvégzése, vizsgálati jelentés készítése
közvetítők
követeléskezelési
gyakorlatának
vizsgálata
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helyszíni ellenőrzés esetén a finanszírozott projekt
megvalósításának helyszíne

Adatkezelés célja:

közvetítők tevékenységének, illetve végső
kedvezményezettek által felvett hitelek jogszerű
felhasználásának ellenőrzése

Adatkezelés jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont: az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése
i.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:
ii.

végső kedvezményezettek ellenőrzése: MFB tv. 3.
§ (3) bek. e) pont
közvetítők ellenőrzése: Hpt. 74. § (7) bek.

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

KÉR-ben elérhető adatok: (nem természetes
személy hiteligénylő esetén: tulajdonos neve,
kapcsolattartó neve, Pmt. átvilágítás adatai,
szakmai önéletrajz, értékbecslő neve; természetes
személy hiteligénylő esetén: név, anyja neve,
születési név, születési hely, születési idő,
adóazonosító, személyi azonosító jel, iskolai
végzettség, mobilszám, telefonszám, fax szám, email cím, adószám, e.v. nyilvántartási szám,
vállalkozói igazolvány száma, TEÁOR besorolás,
KSH szám, KKV besorolás [Mikrovállalkozás
vagy KKV], székhely, levelezési cím, bankszámla
adatok)
őstermelői/családi gazdálkodói igazolvány száma
hitelfelvevő nevében eljáró természetes személy
pénzügyi tanácsadó neve
fedezeti ingatlan tulajdonosának tulajdoni lap
szerinti adatai (név, anyja neve, születési év,
lakcím)
fedezeti ingóság és ingatlan értékbecslőjének neve
vizsgálatot végző vizsgálatvezető és ellenőr neve
nem személyes eljáró végső kedvezményezett
képviselőjének neve,
a vizsgálaton résztvevő, az ellenőrön és a vizsgált
entitáson kívüli egyéb résztvevő neve
az ellenőrzésen az Irányító Hatóság (NFM)
képviseletében részt vevő személy neve

x.

a vizsgált közvetítő alkalmazottjának neve,
büntetlen előéletére vonatkozó információ, Hpt.
74. § (1) bekezdése szerinti végzettsége

i.

közvetítő partnerrel fennálló szerződéses
jogviszony időtartamáig;
hitelösszeg visszafizetéséig

Az adatkezelés időtartama:
ii.
Adatok forrása:

Ügyfél (KÉR)

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
ii.
iii.

Érintettek köre:

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

i.

Adatkezelés megnevezése:
ii.

hiteligénylő természetes személy
hiteligénylő nem természetes személy tulajdonosa,
kapcsolattartója
hitelfelvevő nevében eljáró természetes személy
pénzügyi tanácsadó
fedezeti ingatlan tulajdonosa
vizsgálatot végző vizsgálatvezető és ellenőr
nem személyes eljáró végső kedvezményezett
képviselője
a vizsgálaton résztvevő, az ellenőrön és a vizsgált
entitáson kívüli egyéb résztvevők
az ellenőrzésen az Irányító Hatóság (NFM)
képviseletében részt vevő személy
a vizsgált közvetítő alkalmazottja

Pre work out tevékenység a Bank saját forrású
hitelei kapcsán:
1. Ügyfél átvilágítás, melynek célja, annak
feltárása, miért nem tudott határidőben
teljesíteni az ügyfél.
2. Előterjesztés a követendő stratégiáról a
döntéshozó elé (pl. restruktúrálás, csődfelszámolás, végrehajtás indítása, vagy
abba történő becsatlakozás, követelés
értékesítése).
3. A Jogi Igazgatóság szakmai támogatása a
Bank által folytatott behajtási eljárások
során.
EU forráskezeléshez kapcsolódó követeléskezelési
tevékenység:
1. “Bevonódás”: jogosultatlan
forrásfelhasználás gyanúja esetén
szakmai támogatás a közvetítő részére.
2. A követelés teljes körű átvétele és
kezelése, ha a közvetítő csőd- vagy
felszámolási eljárás alá kerül.
3. Lehívott garanciák behajtása.

Tényleges adatkezelés helye:
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Adatkezelés célja:

a hiteltörlesztést elmulasztó ügyfelek jelentette kockázatok

felmérése és mérséklése a behajtást megelőző (pre work
out) időszakban;
a követelés hatékony érvényesítésének elősegítése a
behajtási időszakban
Adatkezelés jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont: az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Hpt.79. § (3)-(4) bek. (prudens működés biztosítására
vonatkozó kötelezettség), 85. § (2) bek., 107. § (3) bek. a)
pont

i.
ii.

iii.

iv.
Adatkezelő neve, címe:

v.

vi.
vii.

viii.

Adatkezelés helye:

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET (székhelye:
8444 Szentgál, Fő u. 30., cégjegyzékszáma: 1902-000339)
BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1138
Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: 01-10041037)
FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye:
1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: 0110-045459)
GRÁNIT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1095
Budapest,
Lechner
Ödön
fasor
8.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041028)
MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
MKB BANK ZRT. (székhelye: 1056 Budapest,
Váci u. 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952)
NHB
NÖVEKEDÉSI
HITEL
BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
OTP BANK NYRT. (székhelye: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39., cégjegyzékszáma: 01-10041371).

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31. és MFB pontok

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:

elektronikus információs rendszerrel (KÉR, EUKIR, LHR)
és manuálisan

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

SAP-ban, Portfólió-ban elérhető adatok: név, születési név,
lakcím, születési idő, születési hely, nem, adóazonosító jel

Az adatkezelés időtartama:
Adatok forrása:

i.
ii.

követelés-értékesítéséig;
az ügylet lezárásáig (pl. jogi eljárás befejezéséig)

ügyfél (SAP, Portfólió)

i.
ii.
iii.

iv.
Adattovábbítás esetén az adatok fajtája2:
v.

vi.
vii.

Címzett neve, teljes címe:

Magyar Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Tomori u.
34,), illetve egyéb követelést vásárlók

Az adattovábbítás jogalapja:

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja: Bank jogos érdeke

Érintettek köre:

i.
ii.
iii.
iv.

i.
Adatkezelés megnevezése:

ii.

iii.
Tényleges adatkezelés helye:

ii.
Adatkezelés célja:
iii.
i.

Adatkezelés jogalapja:

ii.
iii.

Követelés eladási Szabályzat 2.2.2. pont

hiteligénylő természetes személy
biztosítéki kötelezettek
biztosítéki ingatlan, ingóság értékbecslője
hiteligénylő jogi képviselője

büntető ügyekben eljáró és más hatóságoktól
érkező megkeresések teljesítése
hitelkérelmek, a meglévő ügyfelek részére történő
hitelmódosításához kapcsolódó kérelmek
üzletbiztonsági vizsgálata
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása
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i.

2

a követelés összegére vonatkozó adatok;
a követeléshez kapcsolódó finanszírozási- és
biztosítéki szerződésekben szereplő adatok;
amennyiben a hitelügylet felmondott, akkor a
felmondással kapcsolatos iratokban szereplő
adatok (pl. felmondólevél, felmondás átvételének
igazolása);
a
biztosítékok
bejegyzését
alátámasztó
dokumentumokban
(pl.
tulajdoni
lap,
MOKK/HBNY kivonat) szereplő adatok;
a
biztosítékok
értékét
alátámasztó
dokumentumokban
(értékbecslés,
főkönyvi
kivonat stb.) szereplő adatok;
a biztosítással kapcsolatos dokumentumokban
szereplő adatok;
az ügyféllel szemben folyamatban lévő jogi
behajtási
eljárás
dokumentumaiban
(pl. visszaigazolás a felszámolótól) szereplő
adatok

bűncselekmény elkövetőinek felderítése, hatósági
eljárások lefolytatásának támogatása
a Bank üzleti kockázatainak felmérése a
hitelkihelyezés, a hitelkérelem módosítását
megelőzően
külső vagy belső csalás felderítése, csalások
megelőzése, az okozott kár minimalizálása
hatósági megkeresések teljesítése: Infotv. 6. §. (1)
bek. a) pont (az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése); Hpt. 161. § (2) bek.
banküzletbiztonsági ellenőrzés: Infotv. 6. § (1)
bek. b) pont (jogos érdek)
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása:
Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont (az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése)

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

i.
ii.

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont
Infotv. 6. § (1) bek. b) pont

i.

hatósági megkeresések teljesítése: Hpt. 160. § (1)
bekezdése szerinti banktitok
üzletbiztonsági vizsgálat: jelenlegi és volt
tulajdonos(ok) és vezető tisztségviselő(k) neve,
vezetői tisztségviselői pozíció elnevezése,
lakcíme, beosztás (hiteligénylőben betöltött
pozíció), születési idő, életkor, születési hely,
személyazonosító okmány száma, hozzátartozók
neve,
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása:
észlelő neve, elkövető és károsult adatai

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:

ii.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

iii.
i.

Az adatkezelés időtartama:

ii.

iii.
i.

Adatok forrása:

ii.

iii.

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:

hatósági megkeresések teljesítése: elektronikusan
tárolt adatok esetén korlátlan, papír alapú adatok
esetén 15 év
üzletbiztonsági vizsgálat: elektronikusan tárolt
adatok esetén korlátlan, papír alapú adatok esetén
15 év
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása:
konkrét ügy hiányában nem ismert
hatósági megkeresések: a Bank által használt,
ügyféladatokat nyilvántartó rendszerek (SAP,
LHR, KÉR, EUKIR, Fontium2)
banküzletbiztonsági vizsgálat: Opten.hu,
wordcheck, Bisnode Dun & Bradstreet, NAV
fekete listák
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása:
észlelő,

Bankot megkereső hatóság (NAV, ügyészség, MNB,
nyomozó hatóság)

Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:

Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont (az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése);
Hpt. 161. § (2) bek.
i.

Érintettek köre:

ii.

iii.

hatósági megkeresések: hatósági megkeresésben
megjelölt természetes személy ügyfél, nem
természetes személy ügyfél tulajdonosa, vezető
tisztségviselője
banküzletbiztonsági vizsgálat: hiteligénylő ügyfél
jelenlegi és volt tulajdonosa, vezető
tisztségviselője, kapcsolati hálóban megjelenő
további természetes személyek neve, tisztsége
külső vagy belső csalás gyanújának kivizsgálása:
észlelő, elkövető, károsult

i.

ii.
Adatkezelés megnevezése:

iii.

Tényleges adatkezelés helye:

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.
MFB Zrt. 1051 Budapest Vécsey u. 4.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)
i.

Adatkezelés célja:

ii.
iii.

i.

Adatkezelés jogalapja:

ii.
iii.

i.

ii.
Adatkezelés jogalapjának megnevezése:
iii.

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:

belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése;
éves belépési jogosultság felülvizsgálat, melynek
keretében a szervezeti egység a belépési
terminálok adatai alapján javaslatot tesz a
szervezeti egységek vezetői részére a belépési
jogosultságok módosítására;
minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók
számára kiadott személyi biztonsági tanúsítványok
és felhasználói engedélyek nyilvántartása

belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése: a Bank épületeinek
területére történő ki- és belépő személyek
ellenőrzése;
éves belépési jogosultság felülvizsgálat: a
belépésre jogosultak körének naprakészen tartása;
személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói
engedélyek nyilvántartása: annak ellenőrzése,
hogy a minősített adatokhoz jogosított
felhasználók férnek hozzá
belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése: Infotv. 5. §. (1) bek. b)
pont (törvényben meghatározott adatkezelés);
éves belépési jogosultság felülvizsgálat: Infotv. 6.
§ (1) bek. b) pontja: Bank jogos érdeke;
személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói
engedélyek nyilvántartása: Infotv. 5. §. (1) bek. b)
pont (törvényben meghatározott adatkezelés)
belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése: 2005. évi CXXXIII. tv. a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól, illetve
az Infotv. 5. § (1) a) pontja (érintett hozzájárulása)
az alkalmai belépők adatai esetében;
éves belépési jogosultság felülvizsgálat: Infotv. 6.
§ (1) bek. b) pontja: Bank jogos érdeke;
személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói
engedélyek nyilvántartása: a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének,
valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3)
bek. (személyi biztonsági tanúsítvány) és 14. § (3)
bek. (felhasználói engedély)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

ii.

iii.

i.

Az adatkezelés időtartama:

ii.
iii.

Adatok forrása:

belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése: belépőkártya
azonosítószáma (csak állandó belépővel
rendelkező esetén), belépő személy neve,
felkeresett banki alkalmazott neve, azonosító
okmányának száma, aláírása, beléptető rendszeren
áthaladásának időpontja, belépő személy képmása
és tevékenysége, Nádor utcai épület előtt parkoló
gépjárművek rendszáma;
éves belépési jogosultság felülvizsgálat: belépésre
jogosult neve, beléptető rendszeren történt
áthaladások időpontjai;
személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói
engedélyek nyilvántartása: természetes
személyazonosító adatok, állampolgárság, úti
okmány okmányazonosítója, minősített adat
felhasználásához kötődő munkahely, beosztás és
feladatkör, nemzetbiztonsági ellenőrzése során
kitöltött biztonsági kérdőívben és a biztonsági
szakvéleményben foglalt adatok, személyi
biztonsági tanúsítvány száma, kelte, érvényességi
ideje és szintje
belépőkártyák és belépési engedélyek kiadása,
elektronikus megfigyelőrendszer és beléptető
rendszer üzemeltetetése: az adat felvételétől
számított 2 év, az elektronikus megfigyelőrendszer
által rögzített adatok esetén 30 (belső felvételek),
illetve 60 napig (épületen kívüli felvételek)
éves belépési jogosultság felülvizsgálat:
jogosultság kiadásától számított egy év
személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói
engedélyek nyilvántartása: személyi biztonsági
tanúsítványok esetében a kiállítástól számított
legfeljebb öt év, felhasználói engedélyek esetében
a kiállítástól számított nyolc év

minősített adat megismerésére jogosult személy

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
Érintettek köre:

minősített adat megismerésére jogosult személy

Adatkezelés megnevezése:

rendszeres és egyedi jelentések készítése a Bank vezetői
számára a bank teljesítménymutatóiról,
kockázati tőketermék esetében az Irányító Hatóságok
számára éves jelentések készítése, továbbá ad-hoc
adatszolgáltatás

Tényleges adatkezelés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)

Adatkezelés célja:

a Bank üzleti folyamatai hatékonyságának ellenőrzése

Adatkezelés jogalapja:

Bank jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv.6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

SAP-ban elérhető adatok: név, születési név, lakcím,
születési idő, születési hely, nem, adóazonosító jel,
„problémás ügyfél” minősítés, KÉR rendszerben használt
partner azonosító, Portfólió rendszerben használt partner
azonosító, LHR rendszerben használt partner azonosító,
anyja neve, állampolgárság, legmagasabb iskolai
végzettség, személyi azonosító jel, családi állapot, SZIG és
lakcímigazolvány száma, hiteligénylő háztartásában élők
száma, hiteligénylővel egy háztartásban élő kiskorúak vagy
eltartottak száma, munkáltató neve, munkakezdés dátuma,
beosztás, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám,
bankszámla nyitási dátuma, lakcímbejelentés dátuma,
végzettség, életkor, munkaviszonnyal töltött évek száma,

Az adatkezelés időtartama:

jelentés elkészítéséig

Adatok forrása:

SAP

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
Érintettek köre:

természetes személy hiteligénylő

Adatkezelés megnevezése:

költség-, és értékesítési riportok készítése az Üzleti Divízió
és Kontrolling Osztály részére

Tényleges adatkezelés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)

Adatkezelés célja:

a Bank elsődleges tevékenysége - hitel- és forráskihelyezés
– szempontjából meghatározó üzleti döntések
alátámasztása

Adatkezelés jogalapja:

Bank jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv.6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:

Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.
ii.

iii.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

Az adatkezelés időtartama:

Adatok forrása:

iv.

i.
ii.

KÉR-ben elérhető adatok:
LHR-ben tárolt személyes adatok: név, titulus,
családi név, születési hely, születési név,
állampolgárság, anyja neve, családi állapot,
legmagasabb iskolai végzettség, kapcsolattartói
adatok (e-mail cím, telefonszám, mobilszám,
munkahelyi telefonszám), okmány azonosítóm
száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító
jel, adóazonosító jel
SAP-ban elérhető adatok: név, születési név,
lakcím, születési idő, születési hely, nem,
adóazonosító jel
riportban megjelenő adatok: problémás ügyfél
jelző, SAP, Portfólió, LHR partner azonosító,
adóazonosító jel, családi név, utónév, anyja neve,
születési
hely és
idő,
születési
név,
állampolgárság, nem, legmagasabb iskolai
végzettség, személyi azonosító jel, családi állapot,
SZIG szám, lakcímigazolvány, hiteligénylő
háztartásában élők száma, hiteligénylővel egy
háztartásban élő kiskorúak vagy eltartottak száma,
munkáltató neve, beosztás, telefonszám, e-mail
cím,
bankszámlaszám,
hitelösszeg,
munkaviszonnyal töltött évek száma, telefonszám,
telefax szám, mobiltelefon szám
KÉR, LHR, SAP adatok: riport elkészítéséig
riportban szereplő adatok: az üzleti igény
fennállásáig, illetve az adatok alaprendszerekből
törléséig

KÉR, LHR, SAP

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
Érintettek köre:

ii.
iii.

nem természetes személy hiteligénylő tulajdonosa,
kapcsolattartója;
értékbecslő;
természetes személy hiteligénylő

Adatkezelés megnevezése:

Bank beszerzési, közbeszerzési eljárásainak előkészítése,
lebonyolítása, nyilvántartása

Tényleges adatkezelés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)

Adatkezelés célja:

a Bank anyagi erőforrásinak költséghatékony és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő felhasználása
közbeszerzési kizáró okok fenn nem állásának, illetve az

ajánlattevő alkalmasságának ellenőrzése
Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

beszerzés: Bank jogos érdeke
közbeszerzés: törvényen alapuló adatkezelés
i.
ii.

beszerzés: Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja
közbeszerzés: Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja, 2015.
évi CXLIII. tv. 69. § (14) bek.,

i.

beszerzés: ajánlattevő nevében eljáró képviseletre
jogosult neve, beosztása, telefonszáma,
kapcsolattartó neve, telefonszáma, telefax száma,
e-mail címe
közbeszerzés: ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben megnevezett személyek
természetes személyazonosító adatai, képzettségi
és végzettségi adatok, szakmai gyakorlat,
szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági
társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatai,
büntetlen előéletre vonatkozó adatok, ajánlattevő
nevében eljáró képviseletre jogosult neve,
beosztása, telefonszáma, kapcsolattartó neve,
telefonszáma, telefax száma, e-mail címe

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:

ii.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

Az adatkezelés időtartama:

beszerzési eljárás elbírálásáig

Adatok forrása:

ajánlattevő

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
ii.
Érintettek köre:

iii.

iv.

ajánlattevő nevében eljáró képviseletre jogosult,
kapcsolattartó
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tevő MFB
alkalmazottak
beszerzési tárgyaláson ajánlattevő vagy
ajánlatkérő nevében részt vevő természetes
személyek
pályázat megvalósításában részt vevő természetes
személyek (pl. értékbecslő)

Adatkezelés megnevezése:

Bank üzleti partnerei (szállítók, vevők) adatai rögzítésének
SAP-ban történő kezdeményezése

Tényleges adatkezelés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)

Adatkezelés célja:

a Bank üzleti partnereinek nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja:

Bank jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

SAP-ban elérhető adatok

Az adatkezelés időtartama:

üzleti kapcsolat fennállásáig

Adatok forrása:

beszállító, vevő

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
ii.
Érintettek köre:

iii.

i.
ii.

Adatkezelés megnevezése:
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

természetes személy beszállító, vevő,
banki alkalmazottak (beszállítóként vagy
bérfizetés jogosultjaként)
a Bank ellen pert indító vagy a Bank által beperelt
személy (mint függő kötelezettség jogosultja vagy
kötelezettje)

Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ban;
a hitelkeretek, folyósított hitelek (munkavállalói
hiteleket, illetve kihelyezett hitelek), befektetések,
adott garanciák, vásárolt követelések és az
ezekhez kapcsolódó jutalék, kamat-, és törlesztési
esedékességek adatainak nyilvántartása a Bank
szervezeti egységei által megküldött vagy
rendelkezésre bocsátott, illetve a közvetítői
rendszerekből (KÉR, EUKIR, LHR) letöltött
dokumentumok (szerződések, szerződés
módosítások, könyvelési feladások stb.) alapján és
az ezekkel kapcsolatos gazdasági események
könyvelése;
közvetítő által készített analitika alapján a
közvetítői folyósítású hitelek összevont főkönyvi
nyilvántartásának vezetése;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben;
az MFB Pontokon keresztül bonyolított
hitelügyletek és az MFB-NHP Földvásárlási
Hitelprogram esetében a közvetítő által beküldött
eredeti kölcsönszerződések,

viii.

ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Tényleges adatkezelés helye:

szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése;
az MFB Pontokon keresztül bonyolított
hitelügyletek és az MFB-NHP Földvásárlási
Hitelprogram esetében a közvetítő által beküldött,
nem hitelezhető kategória vagy a hitel teljes
visszafizetése miatt lezárt hiteldossziék átvétele,
valamint irattárazása;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása;
EU forrásból finanszírozott programok esetén a
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása;
belső nyilvántartások vezetése excel fájl
formátumban;
a. munkavállalói hitelekhez kapcsolódó
bérlevonások nyilvántartása,
b. GINOP NGA hitelek nyilvántartása;
c. KKV Versenyképességi hitelek
nyilvántartása;
d. Lakóépületek energiahatékonyságának és
megújuló energia felhasználásának
növelését célzó hitelek nyilvántartása,
e. inkasszók nyilvántartása
f. szerződésmódosítások nyilvántartása,
g. új ügyletek SAP-ban történő rögzítéséhez
hiányzó adatok nyilvántartása,
h. agrárhitelek kapcsán benyújtandó
inkasszók nyilvántartása,
i. Új Magyarország Kisvállalkozói
Hitelprogram Ügyletlapok nyilvántartása,
j. KKV Mikrohitel programban az ügyfelek
részére telefonon teljesített
adatszolgáltatások nyilvántartása,
k. MNB Földvásárlási Hitelprogram
kapcsán a Budapest Bank részére a napi
lejárt állományokról teljesített
adatszolgáltatás nyilvántartása,
l. MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében az OTP Bankra átruházott
állomány nyilvántartása,
m. MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében történt folyósítások
nyilvántartása,
n. MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében kezdeményezett inkasszók
nyilvántartása,
o. MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében nyilvántartott ügyfélcímek,
p. lejárt állományokról készült havi jelentés,
q. Agrár Forgóeszköz Hitelekről készült
negyedéves jelentés
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i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
Adatkezelés célja:

ix.

x.
xi.

xii.
xiii.

xiv.

i.
Adatkezelés jogalapja:

ii.

a Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ba: az üzletek partnerek
adatainak naprakészen tartása;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása: a
pénzügyi termékek és garanciák adatainak
naprakészen tartása;
közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése: a főkönyvek
naprakészen tartása;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: hitelszerződés teljesítése;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: hitelügyletek
naprakészen tartása;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: hitelszerződés
teljesítése;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
a dokumentumokkal kapcsolatos megőrzési
kötelezettség teljesítése;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
a dokumentumokkal kapcsolatos megőrzési
kötelezettség teljesítése;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
kezességbeváltásokra vonatkozó adatok
naprakészen tartása;
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
közvetítői jogosultságok ellenőrzése;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: számviteli nyilvántartások
elkészítése;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
aláíró jogosultság ellenőrzése;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása: aláíró
jogosultság igazolása, illetve ellenőrzése;
belső nyilvántartások vezetése excel fájl
formátumban:
a. kihelyezett hitelállomány nyomon
követése (inkasszók állapota,
visszafizetés mértéke, lejárt állomány
követése), szerződésmódosítások nyomon
követése,
b. a hitelszerződés állomány naprakészen
tartása,
c. új ügyletek SAP-ban történő rögzítéséhez
hiányzó adatok beszerzése,
d. ügyfelek hatékony és gyors tájékoztatása
a hitelügylettel kapcsolatban
Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ba: Jogos érdek;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása:
Jogos érdek;

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

viii.
ix.

x.
xi.

xii.
xiii.

xiv.
i.

ii.

iii.

iv.
v.
Adatkezelés jogalapjának megnevezése:
vi.

vii.

viii.
ix.

közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése: az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: Jogos érdek;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: Jogos érdek;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
Jogos érdek;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
Jogos érdek;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
Jogos érdek;
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
Jogos érdek;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
Jogos érdek;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása: Jogos
érdek;
belső nyilvántartások vezetése: az adatkezelő
jogos érdeke
Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ban: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése: Infotv. 6. §. (1) bek. a)
pont;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: Infotv. 6. § (1)
bek. b) pontja;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;

x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.

közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: Infotv. 6. §. (1) bek. a) pont;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
belső nyilvántartások vezetése: Infotv. 6. § (1)
bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

ii.

iii.
iv.

v.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ban: SAP-ban, KÉR-ben,
EUKIR-ben, LHR-ben elérhető adatok;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása:
szerződésben szereplő adatok;
közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése:
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: ügyintéző neve és aláírása,
engedélyező aláírása, telefonszáma, természetes
személy ügyfél neve, ügyfél által megadott
kedvezményezett neve (ha eltér az ügyféltől),
ügyfél által megadott fizetési számla száma,
rögzítő bankműveleti ügyintéző aláírása,
ellenőrzést végző bankműveleti ügyintéző aláírása,
kockázati ellenőr ellenjegyzése;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: természetes
személy ügyfél neve, címe;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: természetes személy
ügyfél neve, bankszámla száma;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
a dokumentumokon rögzített adatok;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
KÉR-ben, EUKIR-ben, LHR-ben elérhető adatok,
valamint a IV.1.1.1. pont alatti táblázatban
szereplő személyes adatok, melyeket a
Projektfinanszírozási Osztály, a Strukturált
Finanszírozási Osztály, valamint KKV és
Mikrohitel Kezelési Osztály kezelhet;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
Fontium2-ben elérhető adatok;
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
közvetítő alkalmazottjának adatai (név, anyja

xi.
xii.

xiii.

xv.

neve, születési hely és idő, munkavégzés pontos
címe, beosztás, telefonszám, fax szám, e-mail cím,
felhasználó által igényelt felhasználó név;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: ügyfél neve, szerződésszám;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
aláíró beosztása, neve, anyja neve, lakcíme,
születési helye és ideje, személyi azonosító
okmányának száma, aláírása, ellenjegyző ügyvéd
neve, kamarai azonosító száma, székhelye,
aláírása, hitelesítő közjegyző neve, székhelye,
aláírása;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása: aláíró
beosztása, neve, anyja neve, lakcíme, születési
helye és ideje, személyi azonosító okmányának
száma, aláírása, ellenjegyző ügyvéd neve, kamarai
azonosító száma, székhelye, aláírása, hitelesítő
közjegyző neve, székhelye, aláírása;
belső nyilvántartások vezetése excel fájl
formátumban:
r. munkavállalói hitelekhez kapcsolódó
bérlevonások nyilvántartása: alkalmazott
neve,
s. GINOP NGA hitelek nyilvántartása:
közvetítő alkalmazottjának (ügynök)
neve,
t. KKV Versenyképességi hitelek
nyilvántartása: ügyfél neve,
u. Lakóépületek energiahatékonyságának és
megújuló energia felhasználásának
növelését célzó hitelek nyilvántartása:
SAP partner azonosító, ügyfél neve,
szerződésszám, hitelösszeg, ügynök neve,
v. inkasszók nyilvántartása: természetes
személy ügyfél neve, szerződésszám,
bankszámlaszám,
w. szerződésmódosítások nyilvántartása:
ügyfél neve, szerződésszám, eredeti és
módosult hitelösszeg,
x. új ügyletek SAP-ban történő rögzítéséhez
hiányzó adatok nyilvántartása: ügyfél
neve, szerződésszám, ügynök neve,
y. agrárhitelek kapcsán benyújtandó
inkasszók nyilvántartása: fizetésre
kötelezett neve, számlaszáma,
z. KKV Hitelprogramokban az ügyfelek
részére telefonon teljesített
adatszolgáltatások nyilvántartása,
aa. KKV Hitelprogramokban az ügyfelek
részére telefonon teljesített
adatszolgáltatások nyilvántartása: ügyfél
neve, ügyfélszám, ügyletazonosító,
bb. Új Magyarország Kisvállalkozói
Hitelprogram Ügyletlapok nyilvántartása:
ügyfél neve, levelezési címe,
kapcsolattartójának neve, hitelösszeg,
szerződésszám,
cc. KKV Mikrohitel programban az ügyfelek
részére telefonon teljesített

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

ii.

jj.
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Az adatkezelés időtartama:

vi.
vii.

viii.
ix.

x.

adatszolgáltatások nyilvántartása: ügyfél
neve, ügyfélszám, ügyletazonosító,
MNB Földvásárlási Hitelprogram
kapcsán a Budapest Bank részére a napi
lejárt állományokról teljesített
adatszolgáltatás nyilvántartása:
szerződésszám, ügynök neve, ügyfél
neve,
MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében az OTP Bankra átruházott
állomány nyilvántartása: ügyfél neve,
szerződésszám,
MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében történt folyósítások
nyilvántartása: kedvezményezett neve,
ügyfél neve, SAP azonosító,
szerződésszám, bankszámlaszám,
MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében kezdeményezett inkasszók
nyilvántartása: ügyfél neve,
bankszámlaszáma, inkasszált összeg,
MNB Földvásárlási Hitelprogram
keretében nyilvántartott ügyfélcímek:
ügyfél neve, születési neve, anyja neve,
születési helye és ideje, székhely,
levelezési cím, telefonszám, e-mail cím,
lejárt állományokról készült havi jelentés:
szerződésszám, ügyfélszám, ügyfél neve,
ügyfélreferens neve,
Agrár Forgóeszköz Hitelekről készült
negyedéves jelentés: ügyfél neve

Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ban: üzleti kapcsolat
fennállásáig;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása:
szerződésből származó igények elévüléséig;
közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése: 10 év;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: átutalás teljesítéséig;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: szerződésből
származó igények elévüléséig;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: megbízás teljesüléséig;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
a dokumentumokkal kapcsolatos megőrzési
kötelezettség teljesítése;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
10 év;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
nem ismert;
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
az ellenőrzés időtartamáig, azt követően átadásra

xi.
xii.
xiii.

xiv.
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Adatok forrása:
viii.
ix.

x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.

i.
Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
xiv.

Címzett neve, teljes címe:

Az adattovábbítás jogalapja:

kerül a Humán Erőforrás Igazgatóságra;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: adatszolgáltatás teljesítéséig;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
aláíró jogosultság ellenőrzése;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása: nem
ismert;
belső nyilvántartások vezetése: korlátlan
Bank üzleti partnerei adatainak rögzítése és
karbantartása az SAP-ban: üzleti partnerek;
hitelkeretek, hitelek, befektetések, adott garanciák,
vásárolt követelések adatainak nyilvántartása:
szerződéskötő partner;
közvetítői folyósítású hitelek főkönyvi
nyilvántartásának vezetése: ügyfél;
hitelfolyósításokhoz, befektetésekhez kapcsolódó
átutalások teljesítése: ügyfél;
kamatértesítők, igazolások, felszólító levelek
küldése a Bank ügyfelei részére: ügyfél;
beszedési megbízások benyújtása az ügyfelek
bankszámláival szemben: ügyfél;
eredeti kölcsönszerződések,
szerződésmódosítások, biztosítéki szerződések,
közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatok átvétele, és szerződéstárba küldése:
ügyfél;
lezárt hiteldossziék átvétele, valamint irattárazása:
ügyfél;
az állammal és a kezességvállaló intézményekkel
kapcsolatos kezességbeváltások nyilvántartása:
szerződ partner;
közvetítői jogosultság igénylő lapok ellenőrzése:
közvetítő partner;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: ügyfél, SAP;
aláírás vizsgálat a kapott garanciákra vonatkozóan:
szerződő partner;
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése,
valamint az érkező aláírás-minták fogadása:
szerződő partner;
belső nyilvántartások vezetése: banki belső
rendszerek
a banki partnerek részére aláírás-minták küldése:
aláíró jogosultság igazolása, illetve ellenőrzése;
adatszolgáltatás a Miniszterelnökség felé a
hitelügyletekről: ügyfél neve, szerződésszám;

i.
ii.

banki partnerek
Miniszterelnökség (1055 Budapest, Bihari János u.
5.)

i.

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja: adatkezelő jogos
érdeke
Infotv. 6. § (1) bek. a) pontja: adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség (finanszírozási
szerződés teljesítése

ii.

i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.

x.
xi.
xii.

xiii.
Érintettek köre:

xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

xxiv.

Adatkezelés megnevezése:

hitelkérelmet benyújtó, de hitelszerződést nem
kötő magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő,
családi gazdálkodó)
hitelszerződést kötő magánszemély (egyéni
vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó),
hiteligénylő képviseletében eljáró magánszemély
hiteligénylő kapcsolattartója
hitelkérelem elkészítésében közreműködő
pénzügyi tanácsadó
hiteligénylő által megbízott könyvvizsgáló
biztosítéki ingatlan tulajdonosa, az ingatlan
értékbecslését végző értékbecslője, adásvételi
szerződés bemutatása esetén a szerződésben
szereplő felek a szerződést ellenjegyző ügyvéd
biztosítéki ingóság tulajdonosa
kezes
hiteligénylő rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségei kapcsán: hitelező tulajdonos,
lízingbe adó, kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettje, perben állás esetén ellenfél
hiteligénylő adóstársa
korszerűsítéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az
ingatlanon fennálló jog jogosultja
kiegészítő biztosítékként felajánlott ingatlan
tulajdonosa és az ingatlanon fennálló jog
jogosultja
fejlesztés megvalósításában részt vevő tervező,
fővállalkozó, fontosabb alvállalkozók,
üzemeltetők és referenciáik, továbbá a szállító,
vevő, illetve egyéb árbevételt generáló szereplő és
referenciái
kérelmet hitelesítő tanú
hiteligénylő vállalkozás magánszemély
tulajdonosa
hiteligénylő vállalkozás gazdasági társaság
tulajdonosának kapcsolattartói
hiteligénylő vállalkozás kapcsolt vállalkozása
kapcsolattartója
hiteligénylő vállalkozás részére lízingtárgyat
lízingbe adó
hiteligénylő vállalkozás rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségei kapcsán: lízingbe adó,
kezességvállalás/ egyéb tartozás
kedvezményezettje, perben állás esetén ellenfél
hitelkérelemhez mellékelt nyilatkozatokat
hitelesítő tanúk
hiteligénylő végleges tulajdonosa
közvetítő partner MFB Ponton dolgozó
alkalmazottja;
banki partnerek képviseletében aláíró természetes
személy, aláírás-mintát ellenjegyző ügyvéd,
aláírási címpéldányt készítő/ hitelesítő közjegyző
belső nyilvántartások: természetes személy ügyfél,
banki alkalmazott,
ügynök,
ügyfél neve kapcsolattartója

a Bank által meghirdetett refinanszírozási programok

keretében a refinanszírozási hitel- vagy kölcsönszerződések
megkötése, kezelése, módosítása, a kapcsolódó
dokumentumok nyilvántartása
Tényleges adatkezelés helye:

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.

Adatkezelés célja:

a Bank által meghirdetett refinanszírozási programok
hatékony működtetése

Adatkezelés jogalapja:

adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

a Bankkal szerződő pénzügyi intézmény nevében aláíró
személy neve, beosztása, írásképe

Az adatkezelés időtartama:

szerződés futamidejének végéig, kivéve az aláíró-kartonon
tárolt adatokat (pénzügyi intézmény nevében eljárásra
jogosult neve, beosztása és aláírása), amely adatokat a
pénzügyi intézmény által kezdeményezett törlésig, de
legfeljebb a pénzügyi intézménnyel létrejött üzleti fennálló
üzleti kapcsolat fennállásáig őriznek meg

Adatok forrása:

pénzügyi intézmény

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:

Bank nevében aláírásra jogosult neve, beosztása

Címzett neve, teljes címe:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Az adattovábbítás jogalapja:

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja: adatkezelő jogos érdeke

Érintettek köre:

a pénzügyi intézmény, illetve a Bank nevében a
refinanszírozási hitel- vagy kölcsönszerződést aláíró
természetes személyek

i.
Adatkezelés megnevezése:
ii.

Budapest Bank Zrt.
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
GRÁNIT Bank Zrt.
MKB Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Pannon Takarék Bank Zrt.
3A Takarékszövetkezet
B3 TAKARÉK Szövetkezet
Békés Takarék Szövetkezet
Dél Takarék Szövetkezet
Hungária Takarék Takarékszövetkezet
M7 TAKARÉK Szövetkezet
MÁTRA Takarékszövetkezet
Nyugat Takarék Szövetkezet
TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

KKV hitelprogramok esetén közvetítők
nyilvántartása;
a banki informatikai rendszerek használatára

iii.

iv.
v.
Tényleges adatkezelés helye:

vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése (kiemelt alkalmazások esetén: ATO);
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása;
adatgazdák nyilvántartása;
riportok készítése a jogosultság nyilvántartó
rendszer adattartalmáról

MFB Zrt. 1051 Budapest, Vécsey u. 4.
i.

ii.

Adatkezelés célja:
iii.

iv.
v.
i.
vi.

Adatkezelés jogalapja:
vii.

ii.
i.
ii.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:
iii.

iv.

közvetítők nyilvántartása: közvetítők adatainak és
jogosultságainak naprakészen tartása, a közvetítői
adminisztrációs rendszerek zavartalan működése,
közvetítői jogosultságok ellenőrzése;
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése: hozzáférési jogosultságok és
jogosultsági szintek naprakészen tartása;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: hozzáférési jogosultságok és
jogosultsági szintek naprakészen tartása
adatgazdák nyilvántartása: jogosultság-kiosztási
feladatok decentralizálása;
riportok készítése: jogosultságok felülvizsgálata,
jogosultságkezelés ellenőrzése
közvetítők nyilvántartása: adatkezelő jogos
érdeke;
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése: adatkezelő jogos érdeke;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: adatkezelő jogos érdeke;
adatgazdák nyilvántartása: adatkezelő jogos
érdeke;
közvetítők nyilvántartása: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése: Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
adatgazdák nyilvántartása: Infotv. 6. § (1) bek. b)

v.

pontja;
riportok készítése: Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

ii.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

iii.

iv.
v.
i.
ii.
Az adatkezelés időtartama:

közvetítők nyilvántartása: közvetítő
alkalmazottjának neve, bejelentkező neve,
szerepköre, felhasználói ID, utolsó bejelentkezés
dátuma (év, hónap, nap);
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése:
a. belső felhasználó esetén HR-től kapott
be- és kilépési adatok (előnév, családi
név, utónév, szervezeti egység neve,
jogviszony kezdete, határozott idejű
jogviszony esetén jogviszony vége),
valamint a nyilvántartott adatok
(felhasználó neve,felhasználói azonosító
[login name], az azonosító státusza
[aktív/zárolt], beosztás)
b. külső felhasználó esetén felhasználó
neve, felhasználói azonosító [login
name], azonosító státusza [aktív/zárolt]
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása:
c. belső felhasználó esetén HR-től kapott
be- és kilépési adatok (előnév, családi
név, utónév, szervezeti egység neve,
jogviszony kezdete, határozott idejű
jogviszony esetén jogviszony vége),
valamint a nyilvántartott adatok
(felhasználó neve,felhasználói azonosító
[login name], az azonosító státusza
[aktív/zárolt], beosztás)
d. külső felhasználó esetén felhasználó
neve, felhasználói azonosító [login
name], azonosító státusza [aktív/zárolt]
adatgazdák nyilvántartása: adatgazda neve,
adatgazda helyettese, érvényesség kezdete;
riportok készítése: jogosultságkezelő rendszerben
tárolt személyes adatok
közvetítők nyilvántartása: nincs adat
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése:
a. külső felhasználók esetében a

iii.

iv.
v.
i.
ii.

Adatok forrása:

iii.

iv.
v.

szerződéses kapcsolat fennállásáig,
illetve a külső szolgáltató által folytatott
ellenőrzés befejezéséig, kiemelt külső
felhasználó esetén a támogatási,
hibaelhárítási tevékenység valós
időtartamáig,
b. belső felhasználók esetén a feladatkör
vagy megváltozásáig, az alkalmazott
áthelyezéséig, de legkésőbb a
munkaviszony megszűnéséig aktív a
jogosultság státusza, azt követően
zároltra állítják, ami viszont azt jelenti,
hogy véglegesen soha nem törlik a
jogosultságkezeléshez kapcsolódóan
kezelt személyes adatokat;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: a feladatkör vagy megváltozásáig,
az alkalmazott áthelyezéséig, de legkésőbb a
munkaviszony megszűnéséig aktív a jogosultság
státusza, azt követően zároltra állítják;
adatgazdák nyilvántartása: nincs adat;
riportok készítése: nincs adat
közvetítők nyilvántartása: közvetítő partner;
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése: banki alkalmazottak, a Bankkal
szerződéses kapcsolatban álló partnerek;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: banki alkalmazottak
adatgazdák nyilvántartása: adatgazda;
riportok készítése: banki alkalmazottak, a Bankkal
szerződéses kapcsolatban álló partnerek

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
ii.

Érintettek köre:
iii.

vi.
iv.

közvetítők nyilvántartása: közvetítő partnerek
alkalmazottai;
a banki informatikai rendszerek használatára
vonatkozó belső és külső felhasználói
jogosultságok igénylésének kezelése, a kiadott
jogosultságok nyilvántartása, a változások
kezelése: banki alkalmazottak, a Bankkal
szerződéses kapcsolatban álló partnerek
alkalmazottai, megbízottjai;
a Bank szervezeti egységei által használt
fájlszervereken tárolt mappákhoz kapcsolódó
hozzáférések igénylésének kezelése és
nyilvántartása: banki alkalmazottak;
adatgazdák nyilvántartása: adatgazda;
riportok készítése: banki alkalmazottak, a Bankkal

szerződéses kapcsolatban álló partnerek
alkalmazottai, megbízottjai, adatgazdák

i.

ii.

Adatkezelés megnevezése:

iii.
iv.
v.

Tényleges adatkezelés helye:
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i.
ii.

iii.
Adatkezelés célja:

iv.

v.

i.
ii.
iii.
Adatkezelés jogalapja:

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
egyedi elbírálású EU forrásból finanszírozott
ügyletek (300 000 000 Ft feletti, illetve
Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és
körzethálózatok fejlesztése hitelügyletek) jogi
szempontú ellenőrzése;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése az igénybejelentéstől,
a kérelem előkészítésén, ellenőrzésén és a
döntéshozóhoz - Lakásbizottság (tagjai: HR
Igazgató, Bankműveleti Igazgatóság vezető
alkalmazottja, Kockázatkezelési Osztály
tagja, Jogi Igazgatóság tagja) - továbbításán
át, egészen a döntés kézbesítéséig;

iv.

v.

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
hitelfelvételi feltételek ellenőrzése;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: Bank jogi érdekeinek
érvényesítése a beszállítókkal szemben;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
Bank munkáltatói érdekeinek érvényesítése az
alkalmazottakkal szemben;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében:
Bankra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: alkalmazotti kérelmek
elbírálása;
hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
Bank jogos érdeke;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: Bank jogos érdeke;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
Bank jogos érdeke;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében:
Bankra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: igénylő
hozzájárulása, egyéb érintetek esetén a Bank

jogos érdeke;
i.
ii.
iii.
Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

iv.

v.

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
Infotv.6. § (1) bek. b) pontja;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: Infotv.6. § (1) bek. b) pontja;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében: 2006.
évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásól és a végelszámolásról;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: Infotv. 5. § (1) bek. a)
pontja és Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja;

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

ii.

iii.

iv.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:
v.

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
teljes hitelakta, azaz a Projektfinanszírozási
Osztály, a Strukturált Finanszírozási Osztály
és a KKV és Mikrohitel Kezelési Osztály által
kezelhető valamennyi személyes adat;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: természetes személy szerződő
partner neve, székhelye, nem természetes
személy szerződő partner nevében aláíró
személy neve;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
Humán Erőforrás Igazgatóság által kezelt
bármely személyes adat;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében: Bank
képviseletében aláíró személy neve, születési
neve, anyja neve, születési helye és ideje,
adóazonosító jele, személyi azonosító jele,
SZIG száma, lakcímkártyájának száma, tanúk
neve, lakcíme, SZIG száma;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése:
a. kölcsönigénylő neve (asszonyoknál
leánykori név is), személyi ig.
száma, születési helye, ideje,
személyi azonosító jele,
állampolgársága, adóazonosító jele,
anyja neve, lakcíme, munkahelye és
telefonszáma, beosztása, Banknál
lévő munkaviszony kezdete, egy
havi nettó munkabére, a Banknál
vagy más hitelintézetnél fennálló
kölcsöntartozása, munkabérét terhelő
egyéb levonások jogcíme, összege;

b.

c.

d.

e.

f.

i.
ii.
iii.
Az adatkezelés időtartama:

iv.

v.

i.
ii.
Adatok forrása:

iii.
iv.

dologi (jelzálog-) kötelezett neve,
(asszonyoknál leánykori név is),
személyi ig. száma, születési helye,
ideje, személyi azonosító jele,
állampolgársága, adóazonosító jele,
anyja neve, lakcíme;
készfizető kezes neve (asszonyoknál
leánykori név is), személyi ig.
száma, születési helye, ideje,
személyi azonosító jele,
állampolgársága, adóazonosító jele,
anyja neve, lakcíme, munkahelye,
beosztása, egy havi nettó munkabére,
összes nettó jövedelme a kérelmet
megelőző évben, munkabérét terhelő
levonások jogcíme, összege;
előszerződésben szereplő
természetes személy eladó vagy a
nevében eljáró meghatalmazott neve,
születési neve, anyja neve, születési
helye és ideje, személyi azonosító
jele, adóazonosító jele, lakcíme, nem
természetes személy eladó
képviseletében aláíró személy neve,
születési neve, anyja neve, születési
helye és ideje, adóazonosító jele,
személyi azonosító jele, SZIG
száma, lakcímkártyájának száma,
tulajdoni lapon szereplő természetes
személyek neve, anyja neve,
születési éve, lakcíme, az ingatlanon
fennálló jogosultság megnevezése;
kölcsönigénylő házastársának
kölcsönkérelméről kiállított
munkáltatói igazoláson szereplő
adatok

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
korlátlan;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: korlátlan;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
korlátlan;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében:
cégbírósági kérelem elbírálásáig;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: nem ismert;
hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
ügyfél;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: szállító partner;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
alkalmazott;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében: Bank
nevében aláírási joggal rendelkező
alkalmazott;

v.

a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: kölcsönigénylő;

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.

ii.

iii.
Érintettek köre:

iv.

v.

i.
Adatkezelés megnevezése:

Tényleges adatkezelés helye:

ii.
iii.

ii.
iii.

i.
Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése;
time sheet vezetése;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása
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i.

Adatkezelés célja:

hitelügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés: a
Projektfinanszírozási Osztály, a Strukturált
Finanszírozási Osztály és a KKV és
Mikrohitel Kezelési Osztály által kezelhető
valamennyi személyes adathoz kapcsolódó
érintett;
szállítói szerződések jogi szempontú
véleményezése: természetes személy szerződő
partner nem természetes személy szerződő
partner nevében aláíró személy;
munkajogi tanácsadás a társterületek részére:
banki alkalmazottak;
dokumentumok előkészítése és eljárás a
cégbíróság előtt a Bank képviseletében: Bank
képviseletében aláíró személy, tanúk neve;
a Bank által az alkalmazottak részére nyújtott
munkáltatói kölcsönhöz kacsolódó kérelmek
teljes körű ügyintézése: kölcsönigénylő,
dologi (jelzálog-) kötelezett, készfizető kezes
előszerződésben szereplő természetes személy
eladó vagy a nevében eljáró meghatalmazott,
nem természetes személy eladó
képviseletében aláíró személy, tulajdoni lapon
szereplő természetes személyek,
kölcsönigénylő házastársa

ii.
iii.
i.

hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése: Bank jogi érdekeinek
érvényesítése a szerződéskötés során;
time sheet vezetése: munkaidő ráfordítás
ellenőrzése;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása: a
szervezeti egység SZMSZ-ben meghatározott
feladatai elvégzésének igazolása
hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése Bank jogos érdeke;
time sheet vezetése: Bank jogos érdeke;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása: Bank
jogos érdeke
hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek

ii.
iii.

véleményezése: Infotv.6. § (1) bek. b) pontja;
time sheet vezetése: Infotv.6. § (1) bek. b) pontja;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása:
Infotv.6. § (1) bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

ii.
iii.
i.

Az adatkezelés időtartama:

ii.
iii.
i.

Adatok forrása:

ii.
iii.

hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése: hitelszerződésben szereplő aláírók
adatai;
time sheet vezetése: ügyfél neve, hitelösszeg;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása:
hitelszerződésben szereplő adatok
hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése: korlátlan;
time sheet vezetése: korlátlan;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása:
szignálás elvégzéséig
hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése: szerződő partner;
time sheet vezetése: ügyfél;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása:
ügyfél

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
i.
Érintettek köre:

ii.
iii.

i.
ii.
iii.
Adatkezelés megnevezése:

iv.
v.

vi.

hitelügyletek, forrásbevonási és treasury ügyletek
véleményezése: hitelszerződésben szereplő
aláírók;
time sheet vezetése: ügyfél;
ügyféllel kötött hitelszerződések szignálása:
ügyfél

bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”);
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés;
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése;
panaszkezelés;
kifogás-kezelési folyamata koordinálása, a kifogás
és az elbírálásához szükséges adatok továbbítása
az ÍH részére;
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. tv. (Pmt.) által előírt ellenőrzések lefolytatása;

vii.

Tényleges adatkezelés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. (Atrinova
Irodaház)
i.

ii.

iii.

Adatkezelés célja:

etikai vétség gyanújának bejelentése esetén etikai
eljárás lefolytatása;

iv.
v.
vi.

vii.
i.

ii.

iii.
Adatkezelés jogalapja:

iv.
v.
vi.

bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”):
bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció
megakadályozása, megelőzése, felderítése,
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokhoz
kapcsolódó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási
kötelezettségek teljesítése;
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés:
összeférhetetlenség megelőzése, valamint a már
bekövetkezett összeférhetetlenségi helyzetek
feltárása és kezelése;
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: összeférhetetlen helyzetek
megelőzése és feltárása érdekében, illetve
kezelése;
panaszkezelés;
kifogáskezelés;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása:
a. a Pmt.-ben meghatározott
ügyfélátvilágítási és bejelentési
kötelezettség teljesítése,
b. ügyfélkockázat értékelése,
c. ügyfél kiemelt közszereplői minőségének
ellenőrzése,
d. ügyfél tényleges tulajdonosának
azonosítása,
e. annak ellenőrzése, hogy az ügyfél
átlátható szervezetnek minősül-e,
f. átvilágítás tényéről összesítő elektronikus
nyilvántartás vezetése;
etikai vizsgálatok lefolytatása: a Bank reputációját
csökkentő magatartások feltárása;
bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”);
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés: adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség,
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: a kinevezésre jelölt tisztségviselő
esetében az érintett hozzájárulása, az ellenőrzés
során felhasznált nyilvánosan elérhető közhiteles
adatbázisokban elérhető személyes adatok
jogosultjai esetében a Bank jogos érdeke;
panaszkezelés: adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség;
kifogáskezelés: adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása:
g. a Pmt.-ben meghatározott

vii.
i.

ii.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:
iii.

iv.
v.
vi.

ügyfélátvilágítási és bejelentési
kötelezettség teljesítése: adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség,
h. ügyfélkockázat értékelése: adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség,
i. ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt
közszereplői minőségének ellenőrzése:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség,
j. ügyfél tényleges tulajdonosának
azonosítása: adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség,
k. annak ellenőrzése, hogy az ügyfél
átlátható szervezetnek minősül-e:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség,
l. átvilágítás tényéről összesítő elektronikus
nyilvántartás vezetése: adatkezelő jogos
érdeke;
valamennyi Pmt. szerinti ellenőrzés esetében
az Opten.hu, a wordcheck, és a Bisnode Dun
& Bradstreet keresési eredményekben
megjelenő téves találatok (pl. a keresett
személlyel fennálló névazonosság miatt)
személyes adatai az adatkezelő jogos érdeke
alapján kezelhetők
etikai vizsgálatok lefolytatása: adatkezelő jogos
érdeke;
bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”): a
BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE (2016. március 10.) az
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek megfelelően a bennfentesek
jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez
használt pontos formátumra vonatkozó
végrehajtás-technikai standardok
meghatározásáról;
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés: Kbt. 25. §, illetve
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 39. §-a (EU forrásokból finanszírozott
projektek kapcsán);
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: a kinevezésre jelölt tisztségviselő
esetében az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, míg az
ellenőrzés során felhasznált nyilvánosan elérhető
közhiteles adatbázisokban elérhető személyes
adatok jogosultjai esetében az Infotv. 6. § (1) bek.
b) pontja;
panaszkezelés: Hpt. 288.§;
kifogáskezelés: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
153. § (3) bek.;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása:
m. a Pmt.-ben meghatározott
ügyfélátvilágítási és bejelentési

vii.

kötelezettség teljesítése: adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség: Pmt. 7. §
(1) bek.,
n. ügyfélkockázat értékelése: Pmt. 7. § (7)
bek.,
o. ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt
közszereplői minőségének ellenőrzése:
Pmt. 8. § (3) bek.,
p. ügyfél tényleges tulajdonosának
azonosítása: Pmt. 8. § (1) bek.,
q. annak ellenőrzése, hogy az ügyfél
átlátható szervezetnek minősül-e: Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény 4. § (6) bek.
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja,
r. átvilágítás tényéről összesítő elektronikus
nyilvántartás vezetése: Infotv. 6. § (1)
bek. b) pontja;
az Opten.hu, a wordcheck, és a Bisnode Dun &
Bradstreet keresési eredményekben megjelenő
téves találatok esetében az Infotv. 6. § (1) bek.
b) pontja
etikai vizsgálatok lefolytatása: Infotv. 6. § (1) bek.
b) pontja;

Adatkezelő neve, címe:
Adatkezelés helye:
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:
Adatkezelés technológiája:
i.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:
ii.

iii.

bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”); magyar
állampolgárságú természetes személy esetén
családi és utónév (születési név), amennyiben van,
házassági név, lakcím, születési helye, idő,
állampolgárság, anyja születési neve, személyi
azonosító okirat száma; külföldi természetes
személy esetében a fenti adatok közül az azonosító
okmány alapján megállapítható adatok, valamint a
magyarországi tartózkodási hely; mind magyar,
mind pedig külföldi természetes személy esetében
munkahelyi közvetlen telefonszám és munkahelyi
közvetlen mobiltelefonszám, magán telefonszám
és magán mobiltelefonszám;
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés: közbeszerzések
esetén a nyilatkozatot tevő neve, anyja neve,
lakcíme, tanúk neve, lakcíme, aláírása, míg EU
forrásellenőrzés esetén a nyilatkozatot tevő neve;
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: tisztségviselőnek jelölt személy
szakmai önéletrajzában, valamint hatósági erkölcsi
bizonyítványában szereplő adatok, tisztségre jelölt
személy neve, anyja neve, lakcíme, születési hely

iv.
v.
vi.

vii.

és ideje, lakcíme, munkahelyének neve és
beosztása, társaság megnevezése, amelyben
tisztségviselőnek jelölték, valamint a javasolt
tisztség, továbbá az ellenőrzés során felhasznált
nyilvánosan elérhető közhiteles adatbázisokban
elérhető személyes adatok;
panaszkezelés: panaszos neve, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe;
kifogáskezelés: teljes hitelaktában szereplő
adatok;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása:
a. a Pmt.-ben meghatározott ügyfél
átvilágítási és bejelentési kötelezettség
teljesítése: családi és utónév, születési
családi és utónév, állampolgárság, lakcím
tartózkodási hely, SZIG, vezetői engedély,
útlevél, lakcímigazolvány, személyi
azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
egyéb azonosító okmány száma, jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet ügyfél
képviseletére jogosult neve, beosztása,
kézbesítési megbízottjának adatai
b. ügyfélkockázat értékelése: ügyfél neve,
állampolgársága, SAP azonosítója, lakcíme,
tartózkodási helye,
c. ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt
közszereplői minőségének ellenőrzése:
ügyfél nyilatkozatot aláíró képviselőjének
neve, tényleges tulajdonos neve,
d. ügyfél tényleges tulajdonosának
azonosítása: családi és utónév, lakcím,
tartózkodási hely, állampolgárság, születési
hely és idő,
e. annak ellenőrzése, hogy az ügyfél átlátható
szervezetnek minősül-e: név, születési név,
anyja születési neve, születési hely és idő,
közvetlen és közvetett tulajdonos neve,
tényleges tulajdonos neve, születési neve,
születési helye és ideje, lakcíme,
tartózkodási helye, állampolgársága,
f. átvilágítás tényéről összesítő elektronikus
nyilvántartás vezetése: etikai vizsgálatok
lefolytatása;
az Opten.hu, a wordcheck, és a Bisnode
Dun & Bradstreet keresési eredményekben
megjelenő téves találatok esetében a
jelenlegi és volt tulajdonos(ok) és vezető
tisztségviselő(k) neve, vezetői
tisztségviselői pozíció elnevezése, lakcíme,
beosztás (hiteligénylőben betöltött pozíció),
születési idő, életkor, születési hely,
személyazonosító okmány száma,
hozzátartozók neve
etikai vizsgálat lefolytatása: tényfeltárás során
történő kérdésfeltevés esetén bármely banki
alkalmazott neve és beosztása, Bank FB elnökének
neve (FB tag érintettsége esetén az etikai bizottság
ülésén tanácskozási joggal részt vesz),
Compliance Igazgatóság vezetőjének neve, Belső

Ellenőrzési Igazgatóság vezetőjének neve, Humán
Erőforrás Igazgatóság vezetőjének neve, etikai
bizottság titkárának neve, etikai vétséggel
gyanúsított banki alkalmazott és megbízott neve,
eljárást kezdeményező neve (ha felmentést ad a
nevének titokban tartására vonatkozó kötelezettség
alól), meghallgatáson részt vevő tanúk, szakértők
neve, eljárás alá vont személy képviselőjének
neve, egyéb érdekeltek neve
bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”): öt év;
ii.
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés: közbeszerzések
esetén a munkaviszony megszűnésétől számított
három évig, EU forrásellenőrzés esetén a
támogatási szerződésből, a végső
kedvezményezettel megkötött szerződésből, a
finanszírozási megállapodásból, illetve a pénzügyi
közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásból
eredő kötelezettségek fennállásig;
iii.
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: tisztség megszüntetését követő három
évig;
iv.
panaszkezelés: panasz felvételétől számított öt év;
v.
kifogáskezelés kifogás elbírálásáig;
viii.
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása: üzleti
kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig
az Opten.hu, a wordcheck, és a Bisnode Dun & Bradstreet
keresési eredményekben megjelenő téves találatok
esetében a találati eredmények feldolgozásáig
vi.
etikai vizsgálatok lefolytatása: munkavállaló
munkaviszonyának megszűnését követő három
évig;
i.

Az adatkezelés időtartama:

i.

ii.

iii.
Adatok forrása:

iv.
v.
vi.
vii.

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:

bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”):
jegyzékbe felvett személy;
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés, valamint a banki
leányvállalatokhoz kinevezett tisztségviselők
összeférhetetlenségének ellenőrzése: nyilatkozatot
tevő;
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: tisztségre jelölt személy, illetve az
ellenőrzés során felhasznált nyilvánosan elérhető
közhiteles adatbázisok;
panaszkezelés;
kifogáskezelés;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása: ügyfél,
Opten.hu, wordcheck, Bisnode Dun & Bradstreet
etikai vizsgálatok lefolytatása: bejelentő, illetve
bármely, nyilatkozattételre felhívott banki
alkalmazott;

Az adattovábbítás jogalapja:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
viii.

Érintettek köre:

vi.

bennfentes információhoz hozzáférő személyek
nyilvántartása (“Bennfentesek jegyzéke”):
jegyzékbe felvett személyek;
közbeszerzések, EU források felhasználása során
összeférhetetlenségi ellenőrzés: nyilatkozatot
tevők;
banki leányvállalatokhoz kinevezett
tisztségviselők összeférhetetlenségének
ellenőrzése: tisztségre jelölt személy, az ellenőrzés
során felhasznált nyilvánosan elérhető közhiteles
adatbázisokban szereplő adatok jogosultjai;
panaszkezelés: az a természetes személy, és
egyéni vállalkozó, aki a Bank szolgáltatását
igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, és panaszt
nyújt be a Bankhoz;
kifogáskezelés: pénzügyi eszközt igénylő, végső
kedvezményezett;
Pmt. által ellenőrzések lefolytatatása:
s. a Pmt.-ben meghatározott ügyfél
átvilágítási és bejelentési kötelezettség
teljesítése: természetes személy ügyfél,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező más szervezet ügyfél
képviseletére jogosultja, kézbesítési
megbízottja,
t. ügyfélkockázat értékelése: ügyfél,
u. ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt
közszereplői minőségének ellenőrzése:
ügyfél nyilatkozatot aláíró képviselője,
tényleges tulajdonosa
v. ügyfél tényleges tulajdonosának
azonosítása: ügyfél tényleges
tulajdonosa,
w. annak ellenőrzése, hogy az ügyfél
átlátható szervezetnek minősül-e:
nyilatkozatot kitöltő ügyfél képviselője,
közvetlen és közvetett tulajdonos,
tényleges tulajdonos,
x. átvilágítás tényéről összesítő elektronikus
nyilvántartás vezetése: átvilágított
személy;
az Opten.hu, a wordcheck, és a Bisnode Dun &
Bradstreet keresési eredményekben megjelenő
téves találatok esetében a téves találatot jelentő
személy, illetve hozzátartozói
etikai vizsgálatok lefolytatása
tényfeltárás során történő kérdésfeltevés esetén
bármely banki alkalmazott, Bank FB elnöke,
Compliance Igazgatóság vezetője, Belső
Ellenőrzési Igazgatóság vezetője, Humán
Erőforrás Igazgatóság vezetője, etikai bizottság
titkára, etikai vétséggel gyanúsított banki
alkalmazott és megbízott, eljárást kezdeményező
(ha felmentést ad a nevének titokban tartására
vonatkozó kötelezettség alól), meghallgatáson
részt vevő tanúk, szakértők, eljárás alá vont
személy képviselője, egyéb érdekeltek

I.

II.

Adatkezelés megnevezése:
III.
IV.
V.

Tényleges adatkezelés helye:

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.
I.

II.
III.
Adatkezelés célja:
IV.

V.

I.

Adatkezelés jogalapja:

EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: személyi feltételek
teljesülésének ellenőrzése, oktatási és vizsgázási
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
jogosultságok (e-learning rendszer, KÉR, EUKIR,
LHR, EPTK, Humán Dokumentumtár) kiadásának
kezdeményezése;
alkalmazottak felvétele: álláspályázat
meghirdetése, interjúk (telefonos, szóbeli, írásbeli)
lefolytatása, jelöltek kiválasztása, elutasított
pályázók értesítése, munkaszerződések
előkészítése és megkötése, CV törlését kérőkről
nyilvántartás vezetése;
alkalmazottak szabadság, idő- és
bérnyilvántartásának vezetése;
EXIT interjú készítése a munkaviszonyuk
megszüntetését kezdeményező alkalmazottakkal;
HR dokumentumok (munkaszerződés,
munkaszerződés-módosítás, munkáltatói
tájékoztató, munkaköri leírás, bérjegyzék)
nyilvántartása (megőrzés, rendszerezés,
irattározás, selejtezés)

II.
III.

IV.
V.

EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: közvetítők adatainak
és jogosultságainak naprakészen tartása, a
közvetítői adminisztrációs rendszerek zavartalan
működése, közvetítői jogosultságok ellenőrzése;
alkalmazottak felvétele: a Bank
munkaerőigényének kielégítése;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése: a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvényben (Mt.) előírt kötelezettségek
teljesítése;
EXIT interjú készítése a munkaviszonyuk m
megszüntetését kezdeményező alkalmazottakkal: a
munkaviszony megszüntetési okainak feltárása
annak érdekében, hogy a Bank a meglévő
állomány megtartását szolgáló intézkedéseket
vezethessen be;
HR dokumentumok nyilvántartása:
munkaviszonyból származó munkáltatói
jogosultságok érvényesítése, kötelezettségek
teljesítése
EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: adatkezelő jogos
érdeke;
alkalmazottak felvétele: adatkezelő jogos érdeke;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése: adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;
EXIT interjú készítése: adatkezelő jogos érdeke;
HR dokumentumok nyilvántartása: adatkezelő
jogos érdeke

I.

II.
III.
Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

IV.
V.

EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
alkalmazottak felvétele: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése:
a. munkaidő: Mt. 134. §,
b. munkabér: Mt. 155. § (2) bek.;
EXIT interjú készítése: Infotv. 6. § (1) bek. b)
pontja;
HR dokumentumok nyilvántartása: Infotv. 6. § (1)
bek. b) pontja

Adatkezelő neve, címe:

alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának vezetése:
NEXON Kft., 1138 Budapest, Váci út 185.

Adatkezelés helye:

1138 Budapest, Váci út 185.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:

A NEXONhrm szoftver NEXONbér és NEXONtime
moduljainak üzemeltetése, hibaelhárítás (telefonos és emailes támogatás), fejlesztési igények felmérése és
implementálása, új funkciók megfelelő működésének
ellenőrzése, a szoftver kipróbálása, működésének
megfigyelése, tanulmányozása,

Adatkezelés technológiája:

elektronikusan
I.

II.
III.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

IV.

V.
VI.

EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: név, születési név,
születési idő, születési hely, szakmai végzettség
megnevezése, szakmai végzettséget igazoló
okmány jellege, szakmai végzettséget igazoló
okmány száma, okmánykiállító szervezet
megnevezése, szakmai tapasztalat, alkalmazás
jellege, közvetítőnél betöltött pozíció, a
programban betöltött szerep, telephely, fiók,
kirendeltség megnevezése, igényelt felhasználó
név, közvetítő saját munkahelyi e-mail címe;
alkalmazottak felvétele:
jelölt neve, lakóhelye, anyanyelve, értesítési
telefonszáma, jogosítványának típusa,
megváltozott munkaképességére vonatkozó adat,
iskolai végzettségének kezdési időpontja, CV-ben,
motivációs levélben, ajánlásban szereplő további
adatok (levélcím, születési hely és idő, korábbi
munkahelyek és pozíciók megnevezése, iskolai
végzettségre vonatkozó adatok, nyelvismeret,
érdeklődési kör, számítógépes ismeretek, ajánlást
adó személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
munkáltatójának neve, székhelye, stb.),
munkaszerződés előkészítése és megkötése
kapcsán: felajánlott munkakör, bruttó alapbér, név,
anyja neve, születési hely és idő, lakcím,
levelezési cím, e-mail cím, telefonszám,
adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító
jel, bankszámlaszám, stb.,
CV törlését kérőkről nyilvántartás vezetése: név,
hirdetésben megjelölt pozíció;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése:

VII.
VIII.

I.
Az adatkezelés időtartama:

II.

eltartottak – további hozzátartozók
előző munkahely – társas vállalkozás
képzés – tanfolyam
végzettség – nyelvtudás
kompetencia
baleseti kapcsolattartó neve, elérhetősége
eszköz adatok
orvosi vizsgálat adatok
tudományos fokozat
vagyonnyilatkozat
állandó juttatások
távolléti díj – szabadság
nyugdíjpénztári tagság (magánnyugdíjpénztár,
önkéntes nyugdíjpénztár, egészségbiztosítási
pénztár)
fegyelmi intézkedések – kitüntetések
vezetői megbízás
minősítések – teljesítményértékelés
összeférhetetlenség – engedélyezett kapcsolatok
kezességvállalás – támogatás
levonások – kedvezmények
számfejtett időadatok
juttatások, kifizetések
halmozott adóadatok
halmozott járulékok
ekho halmozott járulékok
teljes név
születési név
születési idő
születési hely
nem
állampolgárság
anyja neve
adóazonosító jel
taj szám
lakcím
nyugdíj
igazolványok
jogosítvány
kompenzáció
bankszámlát vezető hitelintézet neve
bankszámlaszám;
EXIT interjú: kilépő alkalmazott neve, kilépés
dátuma, nevesített kilépési ok;
HR dokumentumok nyilvántartása:
munkaszerződésben szereplő adatok munkavállaló
neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme,
levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító
jele, bankszámlaszáma, stb.), bérjegyzéken
szereplő adatok (bruttó bér, név, adóazonosító jel,
lakcím, adóköteles kifizetések jogcímenként,
béren kívüli juttatások, külön adózó jövedelem és
levonásai, levonások, nettó bér)
EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: nincs adat;
alkalmazottak felvétele:
CV: 12 hónap, kivéve a törlését kérők esetében,
munkaszerződés: munkaviszony megszűnésétől

III.

IV.
V.
I.

II.
Adatok forrása:
III.
IV.
V.

számított 75 évig;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése: munkaviszony megszűnésétől számított
három évig;
EXIT interjú készítése: munkaviszony
megszűnésétől számított 75 évig;
HR dokumentumok nyilvántartása: munkaviszony
megszűnésétől számított 75 évig
EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: közvetítőt alkalmazó
konzorciumi tag;
alkalmazottak felvétele: Profession.hu Kft.
(székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.,
cégjegyzékszám: 01- 09-199015);
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése: alkalmazottak;
EXIT interjú készítése: kilépő alkalmazottak;
HR dokumentumok nyilvántartása: alkalmazottak

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
I.

II.
Érintettek köre:

III.

IV.
V.

EU forrásból finanszírozott hitelprogramok esetén
a közvetítők nyilvántartása: közvetítő partnerek
alkalmazottai;
alkalmazottak felvétele: álláshirdetésre jelentkező
pályázók, felvételt nyert alkalmazottak;
alkalmazottak idő- és bérnyilvántartásának
vezetése: alkalmazottak, hozzátartozó, baleseti
kapcsolattartó, vagyonnyilatkozatban megnevezett
más természetes személyek, levonások jogosultjai;
EXIT interjú készítése: kilépő alkalmazott;
HR dokumentumok nyilvántartása: alkalmazottak

Adatkezelés megnevezése:

az MFB Pontok aktivitásának ellenőrzése

Tényleges adatkezelés helye:

MFB Zrt. 1051 Budapest Nádor u. 31.

Adatkezelés célja:

a konzorciumi tagok teljesítési hatékonyságának
ellenőrzése

Adatkezelés jogalapja:

adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv. 6. § (1) bek. b) pontja
i.

ii.
Adatkezelő neve, címe:

iii.

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET (székhelye:
8444 Szentgál, Fő u. 30., cégjegyzékszáma: 1902-000339)
BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1138
Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: 01-10041037)
FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye:
1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: 01-

iv.

v.

vi.
vii.

viii.

10-045459)
GRÁNIT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1095
Budapest,
Lechner
Ödön
fasor
8.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041028)
MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
MKB BANK ZRT. (székhelye: 1056 Budapest,
Váci u. 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952)
NHB
NÖVEKEDÉSI
HITEL
BANK
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye:
1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 0110-041206)
OTP BANK NYRT. (székhelye: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39., cégjegyzékszáma: 01-10041371).

Adatkezelés helye:

MFB Pontok

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége:

a riporthoz szükséges személyes adatok gyűjtése és
rendszerezése

Adatkezelés technológiája:

elektronikusan

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
köre:

MFB Pont kapcsolattartó neve, természetes személy
hiteligénylő neve, adóazonosító jele, adószáma (e.v.
esetén), telefonszáma, fax száma, e-mail címe,
kapcsolattartójának neve, előszűrés eredménye

Az adatkezelés időtartama:

egy év

Adatok forrása:

MFB Pontokat üzemeltető konzorciumi tagok

Adattovábbítás esetén az adatok fajtája:
Címzett neve, teljes címe:
Az adattovábbítás jogalapja:
Érintettek köre:

hitelkérelmet benyújtó természetes személy ügyfelek és
kapcsolattartóik

