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Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. adatkezelési tájékoztatója

I.

Bevezetés
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) fontosnak tartja ügyfelei, valamint
valamennyi vele kapcsolatba kerülő személy (a továbbiakban együtt: Érintett) személyes adatainak
védelmét, adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Bank az
Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az Európai
Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), valamint az
adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A Bank az adatbiztonsági
követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és
biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

II.

Fogalmak
Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy.
Ügyfél:
A Banktól pénzügyi,- kiegészítő pénzügyi, illetve befektetési,- kiegészítő befektetési szolgáltatást
igénybe vevő Érintett.
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) 40. c) pontja
a lapján a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség
vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával,
figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével és az esetleges behajtással kapcsolatos intézkedéseket is
magában foglalja.
Személyes adat:
Az Érintettre vonatkozó bármely információ, így különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.
Hozzájárulás:
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az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel – nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján –
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelő:
a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban álló azon természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan és/vagy a Bankkal együtt (társ-adatkezelőként) meghatározza; ha az adatkezelés céljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés, közlése,
továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés:
az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Banktitok
A Bank az Érintett adatait a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Banktitok
az Érintett hozzájárulása nélkül csak törvényben meghatározott esetekben adható ki – többek között
– a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, jegyző, a feladatkörében eljáró gyámhatóság, a folyamatban
lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítést végző nyomozó hatóság,
ügyészség, a hatáskörében eljáró bíróság, továbbá a Bank által kiszervezett tevékenység végzéséhez a
kiszervezett tevékenységet végző részére. A Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól a Bank
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részére felmentést ad, amennyiben a Bank érdeke ezt az Érintettel szemben fennálló követelése
eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
Harmadik fél:
olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy
amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés
alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
Harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
III.

Az adatkezelés elvei, jogalapja
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, az Érintett
számára átláthatónak kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. A Bank megfelelő szervezeti és technikai eljárások révén gondoskodik az általa kezelt adatok
biztonságáról, ideértve az adtok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése,
megsemmisítése, vagy károsodása elleni védelmet is.
4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Bank rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Bank minden ésszerű intézkedést
megtesz azért, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan adatokat haladéktalanul
törölje, vagy helyesbítse.
5. A Bank felelős az alapelveknek megfelelő szabályszerű adatkezelésért, amit szükség esetén
igazolni is köteles.
6. Személyes adat akkor kezelhető, ha legalább az alábbiak egyike teljesül (jogalapok):
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a. az adatkezelés a Bank és az Ügyfél közötti szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
(szerződéses jogalap),
b. az adatkezelés a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
(kötelező adatkezelés),
c. az adatkezelés a Bank, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé (érdekmérlegeléses jogalap),
d. az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,
e. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő
kezeléséhez (hozzájárulásos jogalap).
A Bank által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések jellemzően vegyes
jogalapúak, azaz egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, kötelező,
érdekmérlegelésen valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelési felhatalmazásokat.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
7. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a. a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b. a Bank, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
8. Az Érintettet – amennyiben a Bank a hozzájárulása alapján kezel adatot –, az adatkezelés
megkezdését megelőzően egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell a kezelendő
adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
9. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, a Bank a felvett
adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az adatkezelésnek egyéb jogalapja is van.
Ebben az esetben az Érintettet haladéktalanul tájékoztatni kell a más jogalapra történő
áttérésről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
IV.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre
1. Az adatkezelés célja
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A Bank az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintettnek a Bankhoz
benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett,
továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait a banktitokra,
az értékpapírtitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a
Bank és az Ügyfél között létrejött pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi, illetve befektetési- és,
kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés előkészítése,
megkötése, teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a
szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése,
kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés), ügyfél- és hitelminősítés,
statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, marketing tevékenység,
ügyfélelégedettségi felmérés, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló adatkezelési
kötelezettség (pl.: pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása
érdekében ügyfél-átvilágítás, a Bankot az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek
teljesítése, a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő törvényben előírt
adatszolgáltatás) teljesítése, a Bank jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek
érvényesítése céljából kezeli. A Bank és Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó, egyéb
adatkezelési célokat a Bank pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységére,
valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatai,
a vonatkozó általános szerződési feltételi, a szolgáltatás igénylésére vonatkozó
nyomtatványok és a konkrét szerződések tartalmazzák.
2. A kezelt adatok köre
Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok felsorolását a Bank pénzügyi és
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységére, valamint a befektetési és kiegészítő
befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatai, az adott ügyletre vonatkozó
általános szerződési feltételei, valamint a konkrét szerződések, szolgáltatás igénylésére
vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák.
V.

Az adatkezelés időtartama
AAz Érintett személyes adatait legkésőbb a Bank és az Érintett közötti szerződéses jogviszony, illetve a
szerződésből származó banki követelés megszűnését követő 5. (ötödik) év végéig kezeli, szerződéses
jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig, de hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetén ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát
vissza nem vonja. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Bank a vonatkozó törvényben előírt
határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben
meghatározott célból (Így a Bank, a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt kötelezettsége teljesítése során birtokába
jutott személyes adatokat, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől
számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.). Az adott ügyletre vonatkozó egyéb adatkezelési
időtartamokat a vonatkozó általános szerződési feltételek és a konkrét szerződések tartalmazzák.

VI.

Fénykép- és videofelvétel
A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben a pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi, illetve
befektetési- és, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység zavartalanságának biztosítása céljából,
valamint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem, valamint a bank-, értékpapír5
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és üzleti titok védelme érdekében a Bank által nyújtott szolgáltatás igénybevételekor fénykép- és
videofelvételt készíthet, amelyet a Bank biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. A
Bank a rögzített felvételeket legfeljebb 60 (hatvan) napig őrzi meg, ezt követően azok törlésre kerülnek.
A Bank a fénykép- és videofelvételre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzéseket a bankfiók(ok)
bejáratánál kihelyezi.
A képrögzítő rendszert a Bank üzemelteti és a felvételek – a törlés megtörténtéig - helyben kerülnek
tárolásra.
A fénykép- és videós képrögzítés szabályairól a Bank külön tájékoztatja Ügyfeleit és az Érintetteket. A
tájékoztató kifüggesztésre kerül a bankfiók(ok)ban és a Bank honlapján is megtalálható.
VII.

Panaszkezelés, hangfelvétel
A Bank telefonon történő panaszkezelés esetén az Ügyféllel folytatott valamennyi telefonos
kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a felvételt 5 évig megőrzi. A panaszt közlő Ügyfél kérésére a
Bank biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a
hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A panaszkezelés körébe nem tartozó hívások
rögzítése esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –, a hangfelvétel őrzési ideje 5 (öt) év.
A Bank a bank- és értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében elektronikus
levélben (e-mail) csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, bank- és értékpapírtitoknak
minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni. Az Ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy
kérő e-mailen küldött panaszára a Bank minden esetben az Ügyfél bejelentett levelezési címére postai
úton megküldött levélben válaszol.
A Bank Panaszkezelési Szabályzattal rendelkezik, amely a bankfiók(ok)ban kifüggesztésre kerül,
valamint a Bank honlapján is megtalálható.
A Bank panasz-, illetve követeléskezelés során rögzített telefonbeszélgetésekre vonatkozó
adatkezelési tájékoztatója a Bank honlapján megtalálható.

VIII.

Reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes
személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen
elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai
címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje
előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Bank a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a
hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban – így a Grt., valamint a kutatás és a
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény –
foglaltak figyelembevételével. A nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat
csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető és
harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.
A hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy bármikor jogosult a hozzájárulását a jelen tájékoztatóban
foglalt elérhetőségek bármelyikén korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonni. Ebben az
esetben a nyilatkozatát visszavonó személy a továbbiakban reklámcélból nem kereshető.
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IX.

Adatfeldolgozás
1. A Bank által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit az Infotv., a GDPR valamint az adatkezelésre vonatkozó külön
törvények keretei között a Bank határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a
Bank felel.
2. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során a Bank rendelkezése szerint vehet igénybe
további adatfeldolgozót.
3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a Bank rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Bank rendelkezései szerint
köteles tárolni és megőrizni.
4. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.
5. A Bank pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó,
illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés,
adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett
jogosult kiszervezni. A kiszervezett tevékenységet végző közreműködőt csak a Bank előzetes
írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.
A Bank a befektetési-, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységét, vagy
bármely a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenységét vagy szolgáltatását is kiszervezheti.
6. A kiszervezett tevékenységet végzők mindenkori listáját a Bank a vonatkozó
üzletszabályzataiban közzéteszi.
7. A Bank pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási valamint befektetési és kiegészítő
befektetési szolgáltatása nyújtásához közvetítőt vehet igénybe. A Bank által mindenkor
igénybe vett közvetítők, listája a Magyar Nemzeti Bank honlapján a következő linken
érhetőek el:
https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

X.

Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei
1. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény azt
megengedi.
2. EGT-államba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell
tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.
A Bank személyes adatot nem EGT-államba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez
az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Infotv. 5-6. §-ában előírt
feltételei, illetve a GDPR V. fejezetében foglalt követelmények teljesülnek, és a harmadik
országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
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3. Harmadik személy részére történő adatátadásra kizárólag törvény alapján (pl. a Hpt. 160-164.
§-aiban írt, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben
szereplő esetekben) – az Érintett hozzájárulása nélkül – is sor kerülhet.
XI.

Tájékoztatási kötelezettség
Amennyiben a személyes adatok az Érintettől kerülnek gyűjtésre, az adatok megszerzésének
időpontjában egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, vagy ezen időtartam meghatározásának módjáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

XII.

Az Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai és érvényesítésük
1. Az Érintett – sikeres azonosítását követően – kérelmezheti a Banknál
a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
c. személyes adatainak helyesbítését
d. személyes adatainak törlését,
e. személyes adatai kezelésének korlátozását,
f.

joga van az adathordozhatósághoz

g. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Az Érintett kérelmének teljesítése iránti eljárás lefolytatása csak akkor tagadható meg,
amennyiben a Bank bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítania.
A Bank indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy)
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelembe
véve a kérelem összetettségét, valamint a kérelmek számát, a határidő további 2 (kettő)
hónappal meghosszabbítható.
Ha a Bank nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéről.
A kérelem teljesítését a Bank díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Bank,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
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Amennyiben nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel, a helyesbítésről,
korlátozásról és a törlésről a Bank minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel az
adatot közölte.
2. Az Érintett kérelmére a Bank tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról (vagy, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól), az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetve az
adatkezelés GDPR-ban vagy az Info. törvényben meghatározott egyéb körülményeiről.
3. Az Érintett jogosult arra, hogy a Banktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést
kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a jogai megóvásának biztosítékául szolgáló megfelelő garanciákról.
A Bank a személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért
további másolatokért a Bank az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, az információkat a Bank
széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha az
Érintett azt másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
4. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és
a valóságnak megfelelő személyes adat a Bank rendelkezésére áll, a személyes adatot a Bank
helyesbíti. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
5. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. az adatkezelés célja megszűnt;
b. az Érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok,
jogos érdek az adatkezelésre;
d. ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik – ideértve
a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik – és az e
célból történő adatkezelés ellen az Érintett tiltakozik;
e. a személyes adatok kezelése jogellenes;
f.

a személyes adatokat a Bankra alkalmazandó uniós vagy más tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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g. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor (pl.: marketing célú megkeresések);
h. azt a bíróság vagy a Hatóság jogerős döntésével elrendelte.
Amennyiben a Bank nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és fentiek alapján azt törölni
köteles, úgy az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az Érintett
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának törlését.
A jelen pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

-

a személyes adatok kezelését előíró a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából

-

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai
célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést

-

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

6. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Bank ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát),
b. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
c. a Banknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
d. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Bank jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
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A Bank az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelés korlátozásra került, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Bank rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
(adathordozhatóság) anélkül, hogy a Bank ezt akadályozná, ha az adatkezelés hozzájáruláson
alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és automatizált módon történik.
Ezen jog gyakorlása alapján az Érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a jogos érdek érvényesítésén alapuló kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben a Bank a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
XIII.

Jogorvoslatok, kártérítés
1. A Bank az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével okozott kárért, az Érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel
tartozik. Az Érintettel szemben a Bank felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A
Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő, illetve az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
2. Az Érintett az adatvédelemhez fűződő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de a pert az
Érintett választása szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja.
3. Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a
Hatósághoz fordulni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
az alábbiak:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
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fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
4. Javasoljuk, hogy mielőtt panaszával a Hatósághoz fordulna, vagy peres eljárást
kezdeményezne, adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kifogásaival – azok
minél gyorsabb orvoslása érdekében – forduljon a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a jelen
tájékoztatóban foglalt elérhetőségek bármelyikén.

Budapest, 2018. május 25.
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Adószám: 10343386-2-44
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041371
KSH szám: 10343386-6419-114-01
Adatvédelmi tisztviselő: Debreczeni Tamás
Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Telefon: 06/1 429-9400
Fax: 06/1 429-9401
E-mail: info@nhbbank.hu
Web: www.nhbbank.hu

12

