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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Telefonbeszélgetések rögzítése
(panasz-, illetve követeléskezelés során)

Az alábbi jogszabályok és ajánlások figyelembe vételével:
-

A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény

-

a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény

-

a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014 (VII. 23.)
MNB rendelet

-

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása a
követeléskezelık számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi
elvekrıl

-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a követeléskezelés,
tartozásbehajtás,
adósságbehajtás,
faktoring
tevékenység
során
alkalmazott
követeléskezelési technikák adatvédelmi követelményeirıl

a következı tájékoztatást adjuk.
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) elkötelezett amellett, hogy ügyfelei – és
mindazon személyek, akik kapcsolatba kerülnek a Bankkal – adatkezeléshez kapcsolódó jogait,
tiszteletben tartsa. A Bank az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a
személyes adatok védelmérıl, így például a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés és sérülés ellen.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhetı. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhetı, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhetı.

A Bank alábbi telefonszámain, a beszélgetések rögzítésre kerülnek:
Panaszkezelés:
Követeléskezelés:

06/1-429-9494
06/1-429-9411 és 06/1-429-9450
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Az adatkezelés megkezdése elıtt az eljáró ügyintézı minden esetben felhívja a figyelmet a rögzítés
tényére, valamint arra hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezı. Az érintettet –
közérthetıen és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendı adatokról, valamint az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényrıl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyérıl, az adatkezelés idıtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat.
A panaszkezelés során a telefonbeszélgetés rögzítése kötelezı. A Bank Panaszkezelési
Szabályzattal rendelkezik, amely a bankfiókban kifüggesztésre kerül, valamint a Bank honlapján is
megtalálható.
A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvétel 1 évig kerül megırzésre.
Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá ingyenesen rendelkezésére
bocsátjuk a beszélgetés hitelesített jegyzıkönyvét.
Követeléskezelés során a telefonbeszélgetés rögzítéséhez való hozzájárulás önkéntes, így ha a
rögzítéshez az ügyfél nem járul hozzá, a beszélgetést be kell fejezni és más, rögzítésre alkalmatlan
módon (mobiltelefon, személyes találkozó, e-mail, SMS, levél) kell folytatni a kommunikációt. A
hozzájárulás megtagadásáig rögzített beszélgetések törlésre kerülnek.
Amennyiben egy ügyfél a hozzájárulását adta a hangrögzítéshez, azt - a hozzájárulás visszavonásáig
- úgy tekintjük, hogy minden jövıbeni hangrögzítéshez is hozzájárult. Ettıl függetlenül a rögzítés
tényére a továbbiakban is felhívjuk a figyelmét, minden beszélgetés elıtt.
A követeléskezelés során folytatott telefonbeszélgetésrıl készült hangfelvételt a Bank legkésıbb a
követelés megszőnését követı 5. évig ırzi meg.
Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását.

Budapest, 2014. december 30.
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