ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I. Általános rendelkezések:
I.1. A Tájékoztató célja:
Az Általános Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1027
Budapest, Tölgyfa utca 28. a továbbiakban: „ONEY Magyarország Zrt.”) és
az ONEY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa
utca 28., a továbbiakban: „ONEY Kft.”) (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatók”) tájékoztassa ügyfeleit arról, hogy a hiteligénylés, hitelkártya
igénylés, biztosítás kötése, illetve ehhez kapcsolódó tevékenységek során
felvett adatait milyen módon kezeli.
-ÅTLØMƂI[GNOGUGPQNXCUUCXÅIKIC6½LÅMQ\VCVÏVCPPCMÅTFGMÅDGPJQI[
megismerje, hogy adatait a Szolgáltatók miképp kezelik, és ennek megHGNGNĩGPHGNGNĩUFÒPVÅUVVWFLQPJQ\PKCTTÏNJQI[DGNGGI[G\KMGC\QMMG\Glésébe.
A Szolgáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. A Szolgáltatók szavatolják, hogy a Felhasználók személyes adatainak kezelése a hatályos jogszabályokban és jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelel.
A Szolgáltatók elkötelezettek a Felhasználók személyes adatainak védelme
iránt, és kiemelten fontosnak tartják a Felhasználó információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltatók a személyes adatokat
bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adatok biztonságát garantálják és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló jogszabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
'\ÖVQPKUU\GTGVPÅPMC\QPDCPHGNJÉXPKƂI[GNOÅVCTTCJQI[DK\QP[QUCFCVQM
megadása, illetve azokra vonatkozó adatkezelés elengedhetetlen a hitelügyintézéshez, így azok meg nem adása illetve a hozzájáruló nyilatkozat megtagadása esetén a Szolgáltatók nem tudják kívánt szolgáltatást nyújtani.
+#\CFCVMG\GNÅUGNXGKLQIU\GTŅUÅIG
,QIU\GTŅUÅIVKU\VGUUÅIGUGNL½T½UÅU½VN½VJCVÏU½I a Szolgáltatók az adatoMCV MK\½TÏNCI LQIU\GTŅGP VKU\VGUUÅIGUGP ÅU QN[CP OÏFQP MG\GNK JQI[ C\
ØI[HGNGMU\½O½TC½VN½VJCVÏÅUOGIKUOGTJGVĩNGI[GP
%ÅNJQ\MÒVÒVVUÅI a Szolgáltatók az ügyfelek adatait csak az I.7. pontban
OGIJCV½TQ\QVV EÅNQM GNÅTÅUG ÅTFGMÅDGP I[ŅLVKM ÅU C\QMCV PGO MG\GNKM C
EÅNQMMCNÒUU\GPGOGI[G\VGVJGVĩOÏFQP
#FCVVCMCTÅMQUU½I: a Szolgáltatók csak olyan adatokat kezelnek, amelyek a
fent utalt céloknak megfelelnek, és azokat csak a szükséges mértékig kezelik.
2QPVQUU½IC5\QNI½NVCVÏMOGIVGU\PGMOKPFGPÅUU\GTŅNÅRÅUVCPPCMÅTFGMÅDGPJQI[C\ØI[HGNGMTĩNEUCMRQPVQUÅUPCRTCMÅU\U\GOÅN[GUCFCVQMCV
kezeljenek, a pontatlan adatokat pedig haladéktalanul helyesbítik.
-QTN½VQ\QVV V½TQNJCVÏU½I a Szolgáltatók a személyes adatokat csak az I.7.
pontban meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tárolják.
+PVGITKV½U ÅU DK\CNOCU LGNNGI C 5\QNI½NVCVÏM DK\VQUÉVL½M JQI[ OGIHGNGNĩ
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen
C U\GOÅN[GU CFCVQM OGIHGNGNĩ DK\VQPU½IC C\ CFCVQM LQIQUWNCVNCP XCI[
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
+#\CFCVMG\GNÅULQIU\GTŅUÅIG
#U\GOÅN[GUCFCVQMMG\GNÅUGMK\½TÏNCICMMQTÅUCPP[KDCPLQIU\GTŅCOGPnyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkTÅVEÅNDÏNVÒTVÅPĩMG\GNÅUÅJG\
D C\ CFCVMG\GNÅU QN[CP U\GT\ĩFÅU VGNLGUÉVÅUÅJG\ U\ØMUÅIGU COGN[DGP C\
ÅTKPVGVV C\ GI[KM HÅN XCI[ C\ C U\GT\ĩFÅU OGIMÒVÅUÅV OGIGNĩ\ĩGP C\
ÅTKPVGVVMÅTÅUÅTGVÒTVÅPĩNÅRÅUGMOGIVÅVGNÅJG\U\ØMUÅIGU
E  C\CFCVMG\GNÅUC\CFCVMG\GNĩTGXQPCVMQ\ÏLQIKMÒVGNG\GVVUÅIVGNLGUÉVÅUÅJG\U\ØMUÅIGU
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosU½IÖÅTFGMGKPGMXÅFGNOGOKCVVU\ØMUÅIGU
G C\ CFCVMG\GNÅU MÒ\ÅTFGMŅ XCI[ C\ CFCVMG\GNĩTG TWJ½\QVV MÒ\JCVCNOK
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
U\ØMUÅIGU
H C\ CFCVMG\GNÅU C\ CFCVMG\GNĩ XCI[ GI[ JCTOCFKM HÅN LQIQU ÅTFGMGKPGM
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elUĩDDUÅIGV ÅNXG\PGM C\ ÅTKPVGVV QN[CP ÅTFGMGK XCI[ CNCRXGVĩ LQICK ÅU
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.

+#\CFCVMG\GNĩMCFCVXÅFGNOKVKU\VUÅIXKUGNĩLGÅUGNÅTJGVĩUÅIGK
ONEY Zrt. és ONEY Kft.:
Email: adatvedelem@oney.hu
Telefon: +36-1-888-0000
Postai cím: 1539 Budapest Pf.: 691.
Magyar Cetelem Zrt.:
Email: adatvedelmitisztviselo@cetelem.hu
Telefon: +36-1-458-6070
Postai cím: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.
I.6. Adatfeldolgozók:
I.6.
Adatfeldolgozók:
A Szolgáltatók
különböző
kiszervezett
tevékenységek
ellátásaGNN½V½UC
céljából az
alábbi
#
5\QNI½NVCVÏM
MØNÒPDÒ\ĩ
MKU\GTXG\GVV
VGXÅMGP[UÅIGM
EÅNL½DÏN
adatfeldolgozóknak
továbbítják szükség
esetén
azon ügyfelek
adaaz
alábbi adatfeldolgozóknak
továbbítják
szükség
esetén személyes
azon ügyfelek
tait, akik adatainak továbbítása az adatkezelő által érintett adatkezelési feladat
U\GOÅN[GUCFCVCKVCMKMCFCVCKPCMVQX½DDÉV½UCC\CFCVMG\GNĩ½NVCNÅTKPVGVV
megvalósításafeladat
érdekében
szükséges: érdekében szükséges:
adatkezelési
megvalósítása
Név: Iron
Kft.
Név:
Iron Mountain
MountainMagyarország
Kft.
Székhely: 1093
utca
10.10.
IV. IV.
és V.
Székhely:
1093Budapest,
Budapest,Czuczor
Czuczor
utca
és V.
Feladata: irattárolási
és iratkezelési,
valamint
egyébegyéb
kapcsolódó
szolgáltatások;
Feladata:
- irattárolási
és iratkezelési,
valamint
kapcsolódó
szolgáladathordozó-kezelés.
VCV½UQMCFCVJQTFQ\ÏMG\GNÅU

#\#WEJCPM½TV[½JQ\MCREUQNÏFÏJŅUÅIRTQITCOC\#WEJCPM½TV[C2TQITCOOŅMÒFVGVÅUGXQPCVMQ\½U½DCPC\10';<TVXGNÅUC\10';-HVXGNMÒ\ÒUCFCVMG\GNĩ.GJGVĩXÅVGU\KC\#WEJCPM½TV[C2TQITCOOŅMÒFVGVÅUÅVC\
CDDCPTÅU\VXGXĩMP[KNX½PVCTV½U½VCRQPVQMU\½OÉV½U½VÅUCMGFXG\OÅP[GM
biztosítását.

C -ÅTJGVPGMVQX½DDKV½LÅMQ\VCV½UVC\CWVQOCVK\½NVFÒPVÅUJQ\CVCNOŅMÒFÅUÅTĩN
D-KHQI½UVGOGNJGVPGMCXÅIUĩFÒPVÅUUGNMCREUQNCVDCP
c. Kérhetnek emberi beavatkozást a kizárólag automatizált döntéshozatalba.
F-KHGLG\JGVKM½NN½URQPVLWMCVCXÅIUĩFÒPVÅUUGNMCREUQNCVDCP
/KPFG\VC5\QNI½NVCVÏM+RQPVDCPOGILGNÒNVGNÅTJGVĩUÅIGKPVGJGVKMOGI
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a fenti b. és c. pontokban
említett jogukkal élnek, a hitelfelvétel ideje a szükséges eljárások lefolytatása miatt megnyúlik.

Székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A.

Név: EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

Székhely:
1117
Budapest, Budafoki
107-109.
Név:
EPDB
Nyomtatási
KözpontútZrt.
Feladata: Számla-,
hivatalosés direktútmarketing
Székhely:
1117 Budapest,
Budafoki
107-109. levelek előállítása, postai feladásra történő előkészítése, postai feladása, és a küldemények utógondozása.
(GNCFCVC5\½ONCJKXCVCNQUÅUFKTGMVOCTMGVKPINGXGNGMGNĩ½NNÉV½UCRQUVCK
HGNCF½UTCVÒTVÅPĩGNĩMÅU\ÉVÅUGRQUVCKHGNCF½UCÅUCMØNFGOÅP[GMWVÏIQPNév: Hibridlevél Kft.
dozása.
Feladata:
Elektronikus
Név:
Hibridlevél
Kft.formából fizikai formába átalakított (hibrid) levelek előállítása és postai feladása.
5\ÅMJGN[&WPCÖLX½TQU8GTGDÅN[.½U\NÏWVEC
(GNCFCVC'NGMVTQPKMWUHQTO½DÏNƂ\KMCKHQTO½DC½VCNCMÉVQVV JKDTKF NGXGNGM
Név: Compass Web & Média Kft.
GNĩ½NNÉV½UCÅURQUVCKHGNCF½UC
Feladata:
Elektronikus
direkt
marketing
Név:
Compass
Web &
Media
Kft. kampányok kezelése, kiküldése.
Székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A.
Név: Rackforest
Kft. direkt marketing kampányok kezelése, kiküldése.
Feladata:
Elektronikus

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em, 3008.
Feladata:
Informatikai
Név:
Rackforest
Kft.szolgáltatás, szerverszolgáltatás, webszerver-üzemeltetés.

A Szolgáltatók kijelentik, hogy a jelen Tájékoztatót adatkezeléseikre köteNG\ĩGTĩXGNDÉTÏPCMVGMKPVKMC\GI[GUCFCVMG\GNÅUKOŅXGNGVGKMGPPGMVGNLGU
mértékben megfelelnek.

5\ÅMJGN[$WFCRGUV5½HT½P[WVECEÅILGI[\ÅMU\½O
Név: M.C.Informatikai
DIRECT Kft.
Feladata:
szolgáltatás, szerverszolgáltatás, webszerver-üzemeltetés.

I.11. Adattovábbítás:
A Szolgáltatók az ügyfelek személyes adatait jogosultak továbbítani a külföldi anyavállalataiknak:

5\ÅMJGN[$WFCRGUV4ÏPCWVEC$EÅILGI[\ÅMU\½O
Név: RETROAKTIV Kft. (függő ügynök)
(GNCFCVC0[QOFCKCP[CIQMGNĩ½NNÉV½UCDQTÉVÅMQN½UCMKMØNFÅUG

BNP Paribas Personal Finance France,
ONEY BANK S.A.
illetve partnervállalataiknak
Auchan Magyarország Kft.
Tízpróba Magyarország Kft. (Decathlon)

Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 127/B.
Feladata:
Név:
M.C.Nyomdai
DIRECTanyagok
Kft. előállítása, borítékolása, kiküldése.

Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Feladata: A Szolgáltatók kintlévőségének bírósági
peres és nem peres eljáráson
Név:4'641#-6+8-ÒXGVGNÅUMG\GNĩ-HV
HØIIĩØI[PÒM
kívül történő beszedése (behajtás, követeléskezelés).
5\ÅMJGN[5\GMU\½TF-GUGN[ŅUKÖV

(GNCFCVC#5\QNI½NVCVÏMMKPVNÅXĩUÅIÅPGMDÉTÏU½IKRGTGUÅUPGORGTGUGNL½Név: Legalteam Kft. (függő ügynök)
T½UQPMÉXØNVÒTVÅPĩDGU\GFÅUG
DGJCLV½UMÒXGVGNÅUMG\GNÅU 
Székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 11.
Feladata:
A Szolgáltatók kintlévőségének bírósági peres és nem
peres eljáráson
Név:
.GICNVGCO-ÒXGVGNÅUMG\GNĩÅU5\QNI½NVCVÏ-HV
HØIIĩØI[PÒM
kívül történő
beszedése
(behajtás,
Székhely:
1096
Budapest,
Vendelköveteléskezelés).
utca 11.

(GNCFCVC#5\QNI½NVCVÏMMKPVNÅXĩUÅIÅPGMDÉTÏU½IKRGTGUÅUPGORGTGUGNL½Név: INTRUM JUSTITIA Zrt. (függő
ügynök)
T½UQPMÉXØNVÒTVÅPĩDGU\GFÅUG
DGJCLV½UMÒXGVGNÅUMG\GNÅU


CDDÏNCEÅNDÏNJQI[NGJGVĩXÅVGI[ÅMC\GI[GURÅP\ØI[KÅURÅP\HQTICNOK
U\QNI½NVCV½UQM P[ÖLV½U½V ©I[ C\ #WEJCP M½TV[C GUGVÅP C Ƃ\GVÅUK OŅXGNGV
NGDQP[QNÉV½U½V ÅU C\ #WEJCP DK\CNQORQPVQM I[ŅLVÅUÅV C\ ½TWJKVGN GUGVÅP
CVGTOÅMGM½T½PCMJKVGNDĩNVÒTVÅPĩHGFG\ÅUÅVC\#WEJCPICTCPEKCGUGVÅP
a termékcserét.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

I.12. Panaszkezelés és jogorvoslatok:
¸I[HGNGKPMV½LÅMQ\VCV½UVMÅTJGVPGMU\GOÅN[GUCFCVCKMMG\GNÅUÅTĩNXCNCOKPV
MÅTJGVKMU\GOÅN[GUCFCVCKPCMJGN[GUDÉVÅUÅVKNNGVXGsCMÒVGNG\ĩCFCVMG\GNÅUGMMKXÅVGNÅXGNsVÒTNÅUÅVXCI[\½TQN½U½VC\CFCVMG\GNĩHGNVØPVGVGVVGNÅTJGVĩUÅIGKP

Feladata: Intervenciós és tájékoztatási célú kimenő hívások indítása a Szolgálta-

Az ügyfél kérelmére a Szolgáltatók tájékoztatást adnak az általaluk kezelt,
KNNGVĩNGIC\½NVCNWMOGIDÉ\QVVHGNFQNIQ\Ï½NVCNHGNFQNIQ\QVVCFCVCKTÏNC\QM
HQTT½U½TÏNC\CFCVMG\GNÅUEÅNL½TÏNLQICNCRL½TÏNKFĩVCTVCO½TÏNC\CFCVHGNFQNIQ\Ï PGXÅTĩN EÉOÅTĩN ÅU C\ CFCVMG\GNÅUUGN ÒUU\GHØIIĩ VGXÅMGP[UÅIÅTĩNVQX½DD½CFCVVQX½DDÉV½UGUGVÅPCPPCMLQICNCRL½TÏNÅUEÉO\GVVLÅTĩN
# 5\QNI½NVCVÏM OKPV CFCVMG\GNĩM C MÅTGNGO DGP[ÖLV½U½VÏN U\½OÉVQVV NGITÒXKFGDDKFĩCNCVVNGIHGNLGDDC\QPDCPPCRQPDGNØN COGPP[KDGPO½U
LQIU\CD½N[GTTGTÒXKFGDDJCV½TKFĩVPGOÉTGNĩ MÒ\ÅTVJGVĩHQTO½DCPsC\
érintett erre irányuló kérelmére írásban – adják meg a tájékoztatást. E tájéMQ\VCV½UKPI[GPGUJCCV½LÅMQ\VCV½UVMÅTĩCHQN[ÏÅXDGPC\QPQUCFCVMÒTTG
XQPCVMQ\ÏV½LÅMQ\VCV½UKMÅTGNOGVC\CFCVMG\GNĩJÒ\OÅIPGOP[ÖLVQVVDG
Egyéb esetekben a Szolgáltatók költségtérítést állapíthatnak meg.

Feladata:
A Szolgáltatók kintlévőségének bírósági peres és nem peres eljáráson
Név:
+0647/,756+6+#-ÒXGVGNÅUMG\GNĩ<½TVMÒTŅGP/ŅMÒFĩ
kívül történő beszedése
(behajtás, követeléskezelés).
Részvénytársaság
HØIIĩØI[PÒM
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Név: SzondaPhone Kft. (függő ügynök)
(GNCFCVC#5\QNI½NVCVÏMMKPVNÅXĩUÅIÅPGMDÉTÏU½IKRGTGUÅUPGORGTGUGNL½Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán
u 39.
T½UQPMÉXØNVÒTVÅPĩDGU\GFÅUG
DGJCLV½UMÒXGVGNÅUMG\GNÅU

tók ügyfelei
irányába (behajtás,
követeléskezelés).
Név:
SzondaPhone
Telemarketing-szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
HØIIĩØI[PÒM
Név: Tízpróba
(Decathlon)
Székhely:
1096 Magyarország
Budapest, ThalyKft.
Kálmán
u 39. (függő ügynök)
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u 146.
(GNCFCVC+PVGTXGPEKÏUÅUV½LÅMQ\VCV½UKEÅNÖMKOGPĩJÉX½UQMKPFÉV½UCC5\QNFeladata: ügyfelei
a Szolgáltatók
pénzügyi
szolgáltatásra
irányuló szerződés megkötégáltatók
irányába
(behajtás,
követeléskezelés).
sének elősegítése.

Név: IDEMIA Hungary Kft.
Név: SIA Central
Europe Zrt.Tópark utca 9.
Székhely:
2045 Törökbálint,
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 4.
(GNCFCVCRNCU\VKMM½TV[½MGNĩ½NNÉV½UCM½TV[½MV½TQN½UCRGTU\QPCNK\½EKÏLCC
Feladata:borítékolása,
kibocsátandókötegelése
kártyák perszonalizációjához
kártyák
és postázása. szükséges azonosító szá-

Auchan Magyarország
Kft. Kft.
Auchan
Magyarország
(székhelye:
2040 Budaörs, Sport u. 2-4.; cégjegyzékszám: 13-09-165237)
U\ÅMJGN[G$WFCĩTU5RQTVWEÅILGI[\ÅMU\½O

Az adatvédelmi szabályokkal összhangban az ügyfelek:

+#6½LÅMQ\VCVÏGNÅTJGVĩUÅIG
Ügyfeleink a Tájékoztatót elérhetik elektronikus formában a www.oney.hu
QNFCNQP KNNGVXG OGIVGMKPVJGVĩ OKPFGP #WEJCP 2ÅP\ØI[K 5CTMQMDCP ÅU C
Decathlon üzletekben papír alapon.

Név: VCC Live Hungary Kft.

Székhely:
u. 8-14.
Név:
VCC1123
LiveBudapest,
HungaryNagyenyed
Kft.
Feladata: Telefonos
ügyfélszolgálat
üzemeltetése,
Székhely:
1123 Budapest,
Nagyenyed
u. 8-14. hangállományok tárolása.
Feladata: Telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangállományok tárolása.

ONEY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.
(székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28., cégjegyzékszám: 01-09-952125 )

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Cetelem a Szolgáltatók ügyfeleinek adatait
MKGOGNVMÒ\XGVÉVĩKVGXÅMGP[UÅIGUQT½PC\ØI[HGNGMO½ULQIØI[NGVMCREU½P
adott felhatalmazása alapján kezelt adataival összekapcsolja, ideértve a
hitelképesség vizsgálatával, illetve az ügyfelekkel szemben fennálló követelések behajtásával kapcsolatos intézkedések megtételéhez elengedhetetlenül szükséges adatösszekapcsolást is.

Az automatizált döntéshozatal során az alkalmazott rendszerek az ügyfél
jövedelme, az igényelt kölcsön összege, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerben esetlegesen található adatok alapján döntik el, hogy az
igényelt kölcsönt az adott ügyfél megkaphatja-e.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8.

Név: MTM
Kft.Telefon-Média
(függő ügynök) Intézet Kft.
Név:
Magyar
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
5\ÅMJGN[$WFCRGUV6JCN[-½NO½PWVEC
HØIIĩØI[PÒM
Feladata: Kereskedelmi
és frissítése,
tájékoztatási
célú kimenő
indítása a SzolgálFeladata:
Adatállomány
a kezelt
adatokhívások
pontosságának,
napratatók számára biztosítása, valamint kereskedelmi és tájékoztatási célú kimekészségének
PĩJÉX½UQMKPFÉV½UCC5\QNI½NVCVÏMU\½O½TC

Név: Tízpróba Magyarország Kft. &GECVJNQP  HØIIĩØI[PÒM
Név: IDEMIA
Hungary
Kft.
Székhely:
2040
Budaörs,
Baross u 146.
Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 9.
(GNCFCVCC5\QNI½NVCVÏMRÅP\ØI[KU\QNI½NVCV½UTCKT½P[WNÏU\GT\ĩFÅUOGIFeladata: plasztik kártyák előállítása, kártyák tárolása, perszonalizációja, a kártyák
MÒVÅUÅPGMGNĩUGIÉVÅUG

#/CI[CT%GVGNGO<TVC\10';<TVPGXÅDGPÅULCX½TCMKGOGNVMÒ\XGVÉVĩMÅPVC\10';-HVPGXÅDGPÅULCX½TCMKGOGNVRÅP\HQTICNOKMÒ\XGVÉVĩMÅPVL½T
el. A Magyar Cetelem Zrt. (a továbbiakban: „Cetelem”) lényeges feladatot
lát el az ONEY Zrt. és az ONEY Kft. által nyújtott termékek ügyfelek általi
igénybevételének jóváhagyásával, továbbá az ügyfelek adatainak nyilvántartásával kapcsolatban, így részvétele a folyamatban elengedhetetlen, a
J½TQOCFCVMG\GNĩCFCVMG\GNÅUGGPPGMOGIHGNGNĩGPMÒ\ÒUCFCVMG\GNÅUPGM
OKPĩUØN

OCVK\½NVFÒPVÅUJQ\CVCNPCMOKPĩUØNPGM'\U\ØMUÅIGUCJJQ\JQI[C\ØI[felek hitelképességét a Szolgáltatók és a Cetelem, gyorsan és hatékonyan
tudják elvégezni. Automatizált döntéshozatal nélkül lehetetlen volna a SzolI½NVCVÏMÅUC%GVGNGO½NVCNX½NNCNVU\QNI½NVCV½UP[ÖLV½UKJCV½TKFĩMDGVCTV½UC

I.9. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok:
 /CI[CTQTU\½I#NCRVÒTXÅP[G 5\CDCFU½IÅUHGNGNĩUUÅI8+EKMM
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetéDGPVÒTVÅPĩXÅFGNOÅTĩNÅUC\KN[GPCFCVQMU\CDCF½TCON½U½TÏNXCNCOKPV
C'-TGPFGNGVJCV½N[QPMÉXØNJGN[G\ÅUÅTĩN ½NVCN½PQUCFCVXÅFGNOK
TGPFGNGV s )&24 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
ÅXK%:++VÒTXÅP[s +PHQVX 
 # JKVGNKPVÅ\GVGMTĩN ÅU C RÅP\ØI[K X½NNCNMQ\½UQMTÏN U\ÏNÏ  ÅXK
CCXXXVII. törvény – (Hpt.)
 #DK\VQUÉV½UKVGXÅMGP[UÅITĩNU\ÏNÏÅXK.:::8+++VÒTXÅP[s $KV 
 #RÅP\HQTICNOKU\QNI½NVCV½UP[ÖLV½U½TÏNU\ÏNÏÅXK.:::8VÒTXÅP[s 2HV 
 #\GI[GUƂ\GVÅUKU\QNI½NVCVÏMTÏNU\ÏNÏÅXK%%:::8VÒTXÅP[
 #RÅP\OQU½UÅUCVGTTQTK\OWUƂPCPU\ÉTQ\½UCOGIGNĩ\ÅUÅTĩNÅUOGICMCF½N[Q\½U½TÏNU\ÏNÏÅXK.+++VÒTXÅP[s 2OV
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
V½TUCFCNQOOCNÒUU\GHØIIĩU\QNI½NVCV½UQMGI[GUMÅTFÅUGKTĩNU\ÏNÏ
évi CVIII. törvény – (Ekertv.)
 #IC\FCU½IKTGMN½OVGXÅMGP[UÅICNCRXGVĩHGNVÅVGNGKTĩNÅUGI[GUMQTN½VCKTÏNU\ÏNÏÅXK:.8++VÒTXÅP[s )TV
 #2QNI½TK6ÒTXÅP[MÒP[XTĩNU\ÏNÏÅXK8VÒTXÅP[s 2VM 

Név: Rate
Név:
Rate Software
Softwareand
andDevelopment
DevelopmentKft.
Kft.
Székhely: 1119
79.79.
Székhely:
1119 Budapest,
Budapest,Fehérvári
Fehérváriútút
Feladata: KHR
Szoftvercsomag
és aés
webKHR
modulok
üzemi üzemi
támoFeladata:
KHRKapcsolati
Kapcsolati
Szoftvercsomag
a webKHR
modulok
gatása és rendszerkövetése.
támogatása
és rendszerkövetése.

+#FCVMG\GNĩM
ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
(székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28., cégjegyzékszám: 01-10045079)

Magyar Cetelem Zrt.
(székhelye: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57., cégjegyzékszám: 01-10043269)

N19-6007-11-20180901
N19-6007-12-20190502

Az Auchan kártya Program Adatkezelési Tájékoztatóját az Auchan Pénzügyi
Sarkokban és a www.oney.hu weboldalon érheti el.

borítékolása, kötegelése és postázása.

mok előkészítése.

Név: SIA Central Europe Zrt.
Név: Gemalto GmbH
5\ÅMJGN[$WFCRGUV
/KNNGPPKWO6QYGT+ .GEJPGT²FÒPHCUQT
Székhely:kibocsátandó
Werinherstr. 81,
81541
München, Németország
Feladata:
kártyák
perszonalizációjához
szükséges azonosító
Feladata: plasztik kártyák előállítása, tárolása, perszonalizációja, boU\½OQMGNĩMÅU\ÉVÅUG
rítékolása, kötegelése és postázása.

Név: Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FeNév: Auchan Magyarország Kft.
NGNĩUUÅIŅ6½TUCU½I
Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
5\ÅMJGN[$WFCĩTU5RQTVW
Feladata: áruhitel
lehetővé
teszi
az áruházban
kapható
termékek
ilyen
(GNCFCVC
½TWJKVGNesetén
GUGVÅP
NGJGVĩXÅ
VGU\K
C\ ½TWJ½\DCP
MCRJCVÏ
VGTOÅMGM
módú finanszírozását, közreműködik az Auchan Garancia esetében a termékKN[GPOÏFÖƂPCPU\ÉTQ\½U½VMÒ\TGOŅMÒFKMC\#WEJCP)CTCPEKCGUGVÅDGPC
cserénél.
termékcserénél.
A Szolgáltatók fenntartják a jogot arra, hogy meg más adatfeldolgozókat
DÉ\\CPCMOGI#X½NVQ\½UTÏNKNNGVĩNGIÖLCDDCFCVHGNFQNIQ\ÏMOGIDÉ\½U½TÏN
C 5\QNI½NVCVÏM C\ ØI[HGNGMGV C\ ½NVCNWM OGICFQVV GNÅTJGVĩUÅIGP V½LÅMQ\tatják.
I.7. Az adatkezelés célja:
A Szolgáltatók és a Cetelem ügyfeleik javára pénzügyi tevékenységet,
pénzügyi ügynöki tevékenységet végeznek, pénzforgalmi szolgáltatást
nyújtanak, ehhez kapcsolódó marketing tevékenységet végeznek, melynek
részleteit a II. fejezet tartalmazza.
I.8. Automatizált döntéshozatal:
A Szolgáltatók illetve a Cetelem a hitelbírálat során alkalmaz olyan eljárásokat, melyek az ügyfeleik által megadott személyes adatokon alapuló auto-

A Szolgáltatók a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel
OGIÅUCXCNÏU½IPCMOGIHGNGNĩU\GOÅN[GUCFCVCTGPFGNMG\ÅUØMTG½NN
A Szolgáltatók zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy
JCCTGPFGNMG\ÅUÅTG½NNÏKPHQTO½EKÏMCNCRL½PHGNVÅVGNG\JGVĩJQI[CVÒTNÅU
sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
MG\GNJGVĩCOGFFKIHGPP½NNC\C\CFCVMG\GNÅUKEÅNCOGN[CU\GOÅN[GUCFCV
törlését kizárta.
A Szolgáltatók megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
JGN[VGNGPUÅIGXCI[RQPVCVNCPU½ICPGO½NNCRÉVJCVÏOGIGI[ÅTVGNOŅGP
A Szolgáltatók a személyes adatot törlik, ha kezelése jogellenes, az érintett
MÅTKCMG\GNVCFCVJK½P[QUXCI[VÅXGUsÅUG\C\½NNCRQVLQIU\GTŅGPPGOQTvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja
OGIU\ŅPVXCI[C\CFCVQMV½TQN½U½PCMVÒTXÅP[DGPOGIJCV½TQ\QVVJCV½TKFGje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Szolgáltatók rendelkezésére. Amennyiben a Szolgáltató az érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az
GNWVCUÉV½UKPFQMCKV#5\QNI½NVCVÏMCJGN[GUDÉVÅUTĩNC\½TQN½UTÏNCOGILGNÒNÅUTĩNÅUCVÒTNÅUTĩNC\ÅTKPVGVVGVVQX½DD½OKPFC\QMCVÅTVGUÉVKMCMKMPGMMQT½DDCP
C\CFCVQVCFCVMG\GNÅUEÅNL½TCVQX½DDÉVQVV½M#\ÅTVGUÉVÅUVOGNNĩ\KMJCG\C\
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az ügyfelek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha
C CU\GOÅN[GUCFCVQMMG\GNÅUGXCI[VQX½DDÉV½UCMK\½TÏNCIC\CFCVMG\GNĩTG
XQPCVMQ\ÏLQIKMÒVGNG\GVVUÅIVGNLGUÉVÅUÅJG\XCI[C\CFCVMG\GNĩCFCV½V-

XGXĩXCI[JCTOCFKMU\GOÅN[LQIQUÅTFGMÅPGMÅTXÅP[GUÉVÅUÅJG\U\ØMUÅIGUMKXÅXGJCC\CFCVMG\GNÅUVVÒTXÅP[TGPFGNVGGN
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
MÒ\XÅNGOÅP[MWVCV½UXCI[VWFQO½P[QUMWVCV½UEÅNL½TCVÒTVÅPKM
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 #TEJKX½N½U#U\GOÅN[GUXCNCOKPVDCPMVKVQMPCMOKPĩUØNĩCFCVQMCVVCTVCNOC\ÏCFCVD½\KUQMRCUU\ÉXJ½P[CF½VsCVQX½DDKMG\GNÅUVO½TPGOKIÅP[NĩX½NVQ\CVNCPWNOCTCFÏCFCVQMCVsGNMGNNX½NCU\VCPKC\CMVÉXTÅU\VĩNOCLFCRCUU\ÉX
adatokat külön adathordozón kell rögzíteni. A számítógépen tárolt adatok
archiválását a Társaság mindenkori archiválási szabályzata tartalmazza.

A Szolgáltatók a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
KFĩPDGNØNFGNGIHGNLGDDPCRCNCVVOGIXK\UI½NL½MCPPCMOGICNCRQ\QVVU½ICMÅTFÅUÅDGPFÒPVÅUVJQ\PCMÅUFÒPVÅUØMTĩNCMÅTGNOG\ĩVÉT½UDCPV½jékoztatják. Ha a Szolgáltatók az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítják, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltako\½UTÏNVQX½DD½C\CPPCMCNCRL½PVGVVKPVÅ\MGFÅUGMTĩNÅTVGUÉVKMOKPFC\QMCV
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a Szolgáltatók által hozott döntéssel nem értenek
GI[GVC\GNNGPsCPPCMMÒ\NÅUÅVĩNU\½OÉVQVVPCRQPDGNØNsDÉTÏU½IJQ\
fordulhatnak.

 6Ņ\XÅFGNGO#U\GTXGTVLÏN\½TJCVÏVŅ\XÅFGNOKÅUXCI[QPXÅFGNOKTKCU\VÏ
berendezésekkel ellátott, légkondicionált helyiségben kell elhelyezni.
Katasztrófa-helyzet esetén a Társaság mindenkori üzletmenet-folytonossági terve rendelkezései szerint kell eljárni.

Az ügyfelek jogaik megsértése esetén a Szolgáltatók ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltatók az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtérítik. A Szolgáltatók mentesülnek
CHGNGNĩUUÅICNÏNJCCM½TVC\CFCVMG\GNÅUMÒTÅPMÉXØNGUĩGNJ½TÉVJCVCVNCPQM
KFÅ\VGGNĩ#\5\QNI½NVCVÏMPGOVÅTÉVKMOGICM½TVCPP[KDCPCOGPP[KDGPC\
a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a Szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevéVGNGRTQDNÅO½LCXCPHQTFWNLQPC5\QNI½NVCVÏMJQ\C\CN½DDKGNÅTJGVĩUÅIGMGP
Szóban
1. személyesen:
1027 Budapest, Tölgyfa utca 28., munkanapokon 08:00 – 16:00 között, valamint az Auchan áruházakban található Pénzügyi Sarkokban, azok nyitvatartási idejében
2. telefonon:
az Oney Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a 06-1-888-0000-as telefonU\½OQP JÅVHĩP  ÅU  MÒ\ÒVV XCNCOKPV MGFFVĩN U\QODCVKI 
és18:00 között
Írásban
1. személyesen, meghatalmazott vagy más által átadott irat útján:
1PG[/CI[CTQTU\½I<TV$WFCRGUV6ÒNI[HCW
postai úton:
NGXGNG\ÅUKEÉO1PG[/CI[CTQTU\½I<TV$WFCRGUV2H
faxon:
CGUU\½OQP
GOCKNGPQPG["QPG[JW C\²PÒMDK\VQPU½ICÅTFGMÅDGPGNGMVTQPKMWUNGXÅN
útján kizárólag banktitkot nem tartalmazó, általános választ tudunk adni. A
RCPCU\MKXK\UI½N½U½PCMGTGFOÅP[ÅTĩNC\1PG[RQUVCKÖVQPHQILC²PVÅTVGsíteni. Az elektronikus levelezés üzemzavara esetén a probléma elhárításának befejezéséig honlapunkon és az ügyfélszolgálaton talál tájékoztatót az
ÉT½UDGNKRCPCU\DGP[ÖLV½U½PCMGI[ÅDNGJGVĩUÅIGKTĩN
6GNGHQPQPVÒTVÅPĩRCPCU\MG\GNÅUGUGVÅPCJCPIHGNXÅVGNVTÒI\ÉVLØMÅUC\VÒV
ÅXKIOGIĩTK\\ØM-ÅTÅUÅTGDK\VQUÉVLWM²PPGMCJCPIHGNXÅVGNXKUU\CJCNNICV½sát, illetve térítésmentesen huszonöt napon belül rendelkezésére bocsátLWMCJCPIHGNXÅVGNTĩNMÅU\ÉVGVVJKVGNGUÉVGVVLGI[\ĩMÒP[XGV
,QIQTXQUNCVKNGJGVĩUÅIIGNRCPCUU\CNC0#+*P½NNGJGVÅNPK
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
.GXGNG\ÅUKEÉO$WFCRGUV2H
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
I.13. Adatbiztonság:
#5\QNI½NVCVÏMU\½OÉV½UVGEJPKMCKTGPFU\GTGKÅUO½UCFCVOGIĩT\ÅUKJGN[GKC
U\ÅMJGN[ØMÒPCMKU\GTXG\GVVVGXÅMGP[UÅIGVXÅI\ĩCFCVHGNFQNIQ\ÏKU\ÅMJGlyén és telephelyein, valamint a mindenkori internet szolgáltató, vagy annak
alvállalkozója székhelyén vagy telephelyein találhatók meg.
A Szolgáltatók a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik,
hogy a kezelt adat:
C C\CTTCHGNLQIQUÉVQVVCMU\½O½TCJQ\\½HÅTJGVĩ TGPFGNMG\ÅUTG½NN½U 
D JKVGNGUUÅIGÅUJKVGNGUÉVÅUGDK\VQUÉVQVV CFCVMG\GNÅUJKVGNGUUÅIG 
E X½NVQ\CVNCPU½ICKIC\QNJCVÏ CFCVKPVGITKV½U 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
# 5\QNI½NVCVÏM C\ CFCVQMCV OGIHGNGNĩ KPVÅ\MGFÅUGMMGN XÅFKM MØNÒPÒUGP
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés,
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
#5\QNI½NVCVÏMCMØNÒPDÒ\ĩP[KNX½PVCTV½UCKDCPGNGMVTQPKMWUCPMG\GNVCFCV½NNQO½P[QMXÅFGNOGÅTFGMÅDGPOGIHGNGNĩVGEJPKMCKOGIQNF½UUCNDK\VQUÉVL½MJQI[CV½TQNVCFCVQMsMKXÅXGJCC\VVÒTXÅP[NGJGVĩXÅVGU\KsMÒ\XGVNGPØN
PGNGI[GPGMÒUU\GMCREUQNJCVÏMÅUC\ÅTKPVGVVJG\TGPFGNJGVĩM
#5\QNI½NVCVÏMCVGEJPKMCOKPFGPMQTKHGLNGVVUÅIÅTGVGMKPVGVVGNQN[CPOŅU\Cki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés
DK\VQPU½I½PCMXÅFGNOÅTĩNCOGN[C\CFCVMG\GNÅUUGNMCREUQNCVDCPLGNGPVMG\ĩMQEM½\CVQMPCMOGIHGNGNĩXÅFGNOKU\KPVGVP[ÖLV
Így különösen:

N19-6007-11-20180901
N19-6007-12-20190502

A számítógépen, ill. hálózaton tárolt személyes adatok védelme érdekében
az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:
- Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (szerver) személyes, valamint bankVKVMQVVCTVCNOC\ÏCFCVJQTFQ\ÏL½VHQN[COCVQUCPVØMTÒ\VGVPKMGNNGI[VĩNG
Ƃ\KMCKNCIMØNÒPDÒ\ĩCFCVJQTFQ\ÏP
 $K\VQPU½IK OGPVÅU # U\GOÅN[GU XCNCOKPV DCPMVKVQMPCM OKPĩUØNĩ CFCtokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen kell külön
adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági mentést tarVCNOC\ÏCFCVJQTFQ\ÏVVŅ\DK\VQUHÅOMC\GVV½DCPMGNNĩTK\PK#DK\VQPU½IK
mentés részletes hatásköri és eljárási szabályait a Társaság mindenkori
adatmentési és visszatöltési szabályzata tartalmazza.

- Áramellátás: A szerver áramellátását olyan szünetmentes áramforrással kell biztosítani, amely áramszünet esetén a rendszer biztonságos
leállításához szükséges ideig zavartalan üzemelést biztosít. A részletes
szabályok a Társaság mindenkori informatikai biztonsági szabályzatában
találhatóak.
 8ÉTWUXÅFGNGO#XÉTWUV½OCF½UOKPVMØNUĩHGP[GIGVGVVUÅIGNNGPC6½TUCU½IOKPFGPMØNUĩMCREUQNCVVCNTGPFGNMG\ĩ P[KVQVV TGPFU\GTÅDGPHQN[COCVQUXÅFGNOGVMGNNMKCNCMÉVCPKC6½TUCU½IOKPFGPMQTKXÉTWUXÅFGNGOTĩN
szóló igazgatósági elnöki utasításban foglaltak szerint.
 *Q\\½HÅTÅUXÅFGNGO#6½TUCU½IOKPFGPMQTK.QIKMCKJQ\\½HÅTÅUTĩNU\ÏNÏ
igazgatósági elnöki utasításának célja, hogy az informatikai rendszerekJG\HGNJCU\P½NÏKKNNGVXGØ\GOGNVGVĩKJQ\\½HÅTÅUDĩNGTGFĩMQEM½\CVQMCVC
minimálisra szorítsa.
- Internet biztonság: A Társaság informatikai biztonsági szabályzatának
ÅU GI[ÅD G\\GN ÒUU\GHØIIĩ TGPFGNMG\ÅUGMGV VCTVCNOC\Ï KPHQTOCVKMCK
szabályok célja a Társaság folyamatos internet kapcsolata által felmerült
biztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó szabályozás, mely tartalmazza az informatikai rendszereket (és áttételesen az üzleti folyamatait)
HGP[GIGVĩMQEM½\CVQMEUQRQTVQUÉV½U½VCHGP[GIGVÅUGMGNNGPKOGIGNĩ\ĩ
intézkedéseket, az adatok bizalmasságának, sértetlenségének, valamint
a rendszerek rendelkezésre állásának elvesztése esetén végrehajtandó
intézkedéseket.
- Fizikai Biztonság: a Társaság mindenkori informatikai biztonsági szabály\CVCÅUC\GI[ÅDG\\GNÒUU\GHØIIĩU\CD½N[\CVCVCTVCNOC\\CC6½TUCU½I
JCU\P½NCV½DCPNÅXĩC\C\QM½NVCNU\CD½N[Q\QVVU\½OÉV½UVGEJPKMCKTÅU\NGgekben az információvédelem kezeléshez kapcsolódóan az informatikai
GU\MÒ\ÒM GNX½TV TGPFGNMG\ÅUTG ½NN½U½JQ\ U\ØMUÅIGU OŅMÒFĩMÅRGUUÅI
OGIĩT\ÅUÅPGM VGXÅMGP[UÅIGKV MØNUĩ ÅU DGNUĩ HGP[GIGVGVVUÅIGM GNNGP
C\KPHQTOCVKMCKGU\MÒ\ÒMLCXÉV½UCMCTDCPVCTV½UCUQT½PCƂ\KMCKXÅFGNGOTG
vonatkozó szabályokat.
#OCPW½NKUMG\GNÅUŅCFCVQMDK\VQPU½ICÅTFGMÅDGPC\CN½DDKKPVÅ\MGFÅUGket kell foganatosítani:
 6Ņ\XÅFGNGO ÅU XCI[QPXÅFGNGO #\ KTCVV½TK MG\GNÅUDG XGVV KTCVQMCV LÏN
\½TJCVÏU\½TC\VŅ\XÅFGNOKÅUXCI[QPXÅFGNOKTKCU\VÏGU\MÒ\\GNGNN½VQVV
helyiségben kell elhelyezni. A további szabályokat a Társaság mindenkoTKVŅ\XÅFGNGOTĩNU\ÏNÏKIC\ICVÏU½IKGNPÒMKWVCUÉV½UCVCTVCNOC\\C
 *Q\\½HÅTÅUXÅFGNGO#HQN[COCVQUCMVÉXMG\GNÅUDGPNÅXĩKTCVQMJQ\EUCM
C\KNNGVÅMGUØI[KPVÅ\ĩMHÅTJGVPGMJQ\\½
- Archiválás: a részletes szabályokat a Társaság mindenkori vonatkozó belUĩU\CD½N[\CVCVCTVCNOC\\C
#5\QNI½NVCVÏMC\CFCVMG\GNÅUUQT½POGIĩT\KM
a) titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki
GTTGLQIQUWNV
b) a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszeréPGMCRQPVQUU½I½VÅUVGNLGUUÅIÅV
c) a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Szolgáltatók és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizOWUVŅ\ÅU½TXÉ\VQX½DD½CU\½OÉVÏIÅRXÉTWUQMCU\½OÉVÏIÅRGUDGVÒTÅUGM
ÅU C U\QNI½NCVOGIVCICF½UTC XG\GVĩ V½OCF½UQM GNNGP #\ Ø\GOGNVGVĩM C
DK\VQPU½ITÏN U\GTXGTU\KPVŅ ÅU CNMCNOC\½UU\KPVŅ XÅFGNOK GNL½T½UQMMCN IQPdoskodnak.
A Szolgáltatók ezúton tájékoztatják az ügyfeleket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
VKU\VGUUÅIVGNGP VGXÅMGP[UÅITG U\GT\ĩFÅU XKVCV½U½TC XCI[ C\ KPHQTO½EKÏ
HGNHGFÅUÅTGOÏFQUÉV½U½TCXG\GVJGVPGM#\KN[GPHGP[GIGVÅUGMVĩNOGIXÅFGPFĩC\5\QNI½NVCVÏMOGIVGU\PGMOKPFGPVĩNØMGNX½TJCVÏÏXKPVÅ\MGFÅUV
# TGPFU\GTGMGV OGIƂI[GNKM CPPCM ÅTFGMÅDGP JQI[ OKPFGP DK\VQPU½IK
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági
GUGOÅP[GUGVÅDGP#TGPFU\GTOGIƂI[GNÅUG\GPMÉXØNNGJGVĩXÅVGU\KC\CNMCNOC\QVVÏXKPVÅ\MGFÅUGMJCVÅMQP[U½I½PCMGNNGPĩT\ÅUÅVKU
I.14. A Tájékoztató megváltoztatása, módosítása:
A Szolgáltatók jogosultak arra, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát megX½NVQ\VCUU½MMKGIÅU\ÉVUÅM'TTĩNC\ØI[HGNGMGVC\½NVCNWMOGICFQVVGNÅTJGVĩUÅIGM XCNCOGN[KMÅP V½LÅMQ\VCVL½M XCNCOKPV NGJGVĩXÅ VGU\KM JQI[ C +
RQPVDCPOGIJCV½TQ\QVVJGN[GMGPGNÅTJGVĩXÅVGU\KMC6½LÅMQ\VCVÏOÏFQUÉtásokkal egybefoglalt változatát.
II. Egyes adatkezelések:
II.1. Személyi kölcsönök nyújtásával kapcsolatos adatkezelés:
++#\CFCVMG\GNÅUEÅNLC A pénzügyi szolgáltatás nyújtása vonatkozásáDCPCU\QNI½NVCV½UKIÅP[DGXÅVGNÅXGNCU\GT\ĩFÅUMÒVÅUUGNÅUCU\GT\ĩFĩHGNGMU\GT\ĩFÅUU\GTŅVGNLGUÉVÅUÅXGNMCREUQNCVQUVGXÅMGP[UÅIDK\VQUÉV½UC'\GMGPDGNØNMØNÒPDÒ\ĩHWVCOKFGLŅÅUÒUU\GIŅU\CDCFHGNJCU\P½N½UÖMÒNEUÒPÒM
nyújtása, valamint adósságrendezés céljából felvett kölcsön nyújtása.
++#\CFCVMG\GNÅUVCTVCNOC#U\GT\ĩFÅUOGIMÒVJGVĩQPNKPG½TWJ½\DCPC
Pénzügyi Sarkokban, postai úton és telefonon. Személyes illetve telefonos
hitelfelvétel esetén a Szolgáltatók munkavállalói rögzítik az ügyfél kérelmét
az erre kialakított programban, amely továbbítja az adatokat a Cetelem
központja számára. Az online felületen annyiban tér el a folyamat, hogy itt
C\ØI[HGNGMMÒ\XGVNGPØNCRTQITCODCVÒNVKMHGNCFCVCKMCV#\GNĩDÉT½NCVQVÅUC
JKVGNDÉT½NCVQVC%GVGNGOXÅI\KCU\GT\ĩFÅUXÅINGIGUXGT\KÏLCQPNKPGRQUV½P
vagy áruházon keresztül jut el az ügyfélhez, aki aláírja azt és megküldi a
szükséges dokumentumokat a Szolgáltatóknak. A hiánypótlás, helyesbítés
is ugyanezen folyamaton keresztül zajlik le.
++#\CFCVMG\GNÅULQICNCRLC: A Szolgáltatók az ügyfelek adatait a hitelinVÅ\GVGMTĩNÅUCRÅP\ØI[KX½NNCNMQ\½UQMTÏNU\ÏNÏÅXK%%:::8++VÒTXÅP[
jogszabályi felhatalmazása alapján kezelik.
++#MG\GNVCFCVQMMÒTG A Szolgáltatók az ügyfelek azon adatait kezelik,
amelyek szükségesek az azonosításhoz, a hitelkérelem elbírálásához illetve
OCI½PCMCU\QNI½NVCV½UPCMCP[ÖLV½U½JQ\#\CFCVMG\GNÅUÉI[CMÒXGVMG\ĩ
adatokra terjed ki:

¸I[HÅNCFCVQMPÅXU\ØNGVÅUKKFĩNCMJGN[VCTVÏ\MQF½UKJGN[NCM½UJGN[\GVGCVCTtózkodási címen, mióta lakik ott, telefonszám, mobilszám, személyazonosító
típusa és száma, állampolgárság, családi állapot, eltartottak száma, adóazoPQUÉVÏLGNHQINCNMQ\½UKCFCVQM OWPMCU\GT\ĩFÅUVÉRWUCVCTVCOCOWPM½NVCVÏ
OWPMCJGN[EÉOGOWPMCJGN[KVGNGHQPU\½O DCPMKCFCVQM U\½ONCXG\GVĩDCPM
bankszámlaszám,) eddigiek az esetleges házastárs/élettárs tekintetében is,
JKVGNCFCVQM JKVGNÒUU\GI VÒTNGU\VÅU HWVCOKFĩ Ƃ\GVGPFĩ ÒUU\GI JKVGN FÉLC
jövedelem összege forrása), munkáltatói igazolások, illetve ezek tartalma.
Amennyiben a hitelt az oney.hu oldalon igénylik, a Szolgáltatók cookie-k
segítségével további adatokat is kezelnek:
A meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngéU\ĩLÅXGNMCREUQNCVQUCFCVQMXCNCOKPVCHGNJCU\P½NÏU\½OÉVÏIÅRÅPGM+2EÉOG
++#MG\GNVCFCVQMHQTT½UCAz adatokat az ügyfél adja meg, illetve azokat
CEQQMKGRTQITCOQMI[ŅLVKMC\ØI[HGNGMU\½OÉVÏIÅRÅTĩN
++#\CFCVMG\GNÅUKFĩVCTVCOC#U\GT\ĩFÅUVCTVCOCXCI[CU\GT\ĩFÅUDĩN
GTGFĩMÒVGNG\GVVUÅIHGPP½NNV½PCMKFGLGÅUC\C\VMÒXGVĩÅX#JKVGNDÉT½NCVUQT½PVÒTVÅPĩGNWVCUÉV½UGUGVÅPC\CFCVNCRCN½ÉT½U½VÏNU\½OÉVQVVNGIHGNLGDDÅX
++#FCVVQX½DDÉV½UA Szolgáltatók az I.6. pont szerinti adatfeldolgozóknak valamint az I.11. szerinti anyavállalatoknak és partnervállalatoknak továbbítják ügyfeleik személyes adatait.
II.2. Auchan és Decathlon Áruhitel nyújtásával kapcsolatos adatkezelés:
++#\CFCVMG\GNÅUEÅNLCA pénzügyi szolgáltatás nyújtása vonatkozásáDCPCU\QNI½NVCV½UKIÅP[DGXÅVGNÅXGNCU\GT\ĩFÅUMÒVÅUUGNÅUCU\GT\ĩFĩHGNGMU\GT\ĩFÅUU\GTŅVGNLGUÉVÅUÅXGNMCREUQNCVQUVGXÅMGP[UÅIDK\VQUÉV½UC'\GMGP DGNØN MØNÒPDÒ\ĩ HWVCOKFGLŅ ÅU ÒUU\GIŅ MÒNEUÒPÒM P[ÖLV½UC OGN[PGM
célja az Auchan illetve a Decathlon áruházakban megvásárlandó termékek
ellenértékének fedezése céljából.
++ #\ CFCVMG\GNÅU VCTVCNOC Áruhitel megkötésére csak az egyes Auchan, illetve Decathlon áruházakban kerülhet sor, online, illetve telefonos
hitelügyintézés ebben az esetben nincs. A Decathlon esetében az ügyfelek
a hitelkérelmet a Decathlon áruházak hitelügyintézésre kijelölt részlegében adják le, onnan az adatlap és a mellékletek a Szolgáltatók központjába
szkennelt formában emailben kerülnek. Az adatoknak a Cetelem hitelbíráNCVKTGPFU\GTÅDGPXCNÏTÒI\ÉVÅUGWV½PC5\QNI½NVCVÏMVGNGHQPQUØI[KPVÅ\ĩKC\
adatokat telefonon egyeztetik az ügyfelekkel, majd a Cetelem rendszere
GNXÅI\K C JKVGNDÉT½NCVQV OGN[PGM GTGFOÅP[ÅTĩN C\ ØI[HGNGV VGNGHQPQP V½jékoztatják. Ha az ügyfél az Auchan áruházakban kíván hitelt felvenni, azt
az Auchan Pénzügyi Sarokban teheti meg, a pénztárnál csak jelzi, hogy
áruhitelt venne fel. A Szolgáltatók munkatársai rögzítik adatait a Cetelem
hitelbírálati rendszerében, majd a döntést ez hozza meg. Mindegyik esetben, ha a hitel elbírálása kétséges, a rendszer az ügyfelek adatait a Cetelem
központjába továbbítja, ahol a Cetelem munkatársai döntenek róla.
++#\CFCVMG\GNÅULQICNCRLCA Szolgáltatók az ügyfelek adatait a hitelinVÅ\GVGMTĩNÅUCRÅP\ØI[KX½NNCNMQ\½UQMTÏNU\ÏNÏÅXK%%:::8++VÒTXÅP[
jogszabályi felhatalmazása alapján kezelik.
++#MG\GNVCFCVQMMÒTG: A Szolgáltatók az ügyfelek azon adatait kezelik,
amelyek szükségesek az azonosításhoz, a hitelkérelem elbírálásához illetve
OCI½PCMCU\QNI½NVCV½UPCMCP[ÖLV½U½JQ\#\CFCVMG\GNÅUÉI[CMÒXGVMG\ĩ
adatokra terjed ki:
¸I[HÅNCFCVQM PÅX U\ØNGVÅUK KFĩ NCMJGN[ VCTVÏ\MQF½UK JGN[ NCM½UJGN[\GVG
a tartózkodási címen, mióta lakik ott, telefonszám, mobilszám, személyazonosító típusa és száma, állampolgárság, családi állapot, eltartottak
U\½OCCFÏC\QPQUÉVÏLGNHQINCNMQ\½UKCFCVQM OWPMCU\GT\ĩFÅUVÉRWUCVCTtama, munkáltató, munkahely címe, munkahelyi telefonszám), banki adatok
U\½ONCXG\GVĩ DCPM DCPMU\½ONCU\½O  GFFKIKGM C\ GUGVNGIGU J½\CUV½TU
ÅNGVV½TUVGMKPVGVÅDGPKUJKVGNCFCVQM ÒUU\GIHWVCOKFĩVÒTNGU\VÅUJKVGNDK\VQUÉV½UƂ\GVGPFĩVGNLGUÒUU\GIJKVGNFÉLX½U½TQNV½TW OWPM½NVCVÏKKIC\QN½sok, illetve ennek tartalma. A megvásárlandó termék adatai: a termék ára,
neve, típusa, EAN kódja.
++ # MG\GNV CFCVQM HQTT½UC Az adatokat az ügyfél adja meg, illetve az
élettársak esetén vagy az élettárs vagy pedig az élettárs hozzájárulásával
az ügyfél adja meg.
++ #\ CFCVMG\GNÅU KFĩVCTVCOC # U\GT\ĩFÅU VCTVCOC KNNGVXG C U\GT\ĩFÅUDĩNGTGFĩMÒVGNG\GVVUÅIHGPP½NNV½PCMKFGLGÅUC\C\VMÒXGVĩÅX#JKVGNDÉT½NCV UQT½P VÒTVÅPĩ GNWVCUÉV½U GUGVÅP C\ CFCVNCR CN½ÉT½U½VÏN U\½OÉVQVV
legfeljebb 5 év.
++#FCVVQX½DDÉV½U A Szolgáltatók a I.6. pont szerinti adatfeldolgozóknak (különösen az Auchan Magyarország Kft. illetve a Tízpróba Kft. részére)
valamint az I.11. szerinti anyavállalatoknak továbbítják ügyfeleik személyes
adatait.
++$K\VQUÉV½UKU\GT\ĩFÅUGMOGIMÒVÅUÅXGNMCREUQNCVQUCFCVMG\GNÅU
++#\CFCVMG\GNÅUEÅNLC#5\QNI½NVCVÏMRÅP\ØI[KMÒ\XGVÉVĩKVGXÅMGP[UÅIGV N½VPCM GN RÅP\ØI[K KPVÅ\OÅPP[GN MÒVÒVV OGIDÉ\½UK U\GT\ĩFÅU CNCRL½P
RÅP\ØI[KU\QNI½NVCV½UMKGIÅU\ÉVĩRÅP\ØI[KU\QNI½NVCV½UP[ÖLV½U½PCMKN[GP
U\QNI½NVCV½UTC KT½P[WNÏ U\GT\ĩFÅU OGIMÒVÅUÅPGM GNĩUGIÉVÅUÅTG KT½P[WNÏ
VGXÅMGP[UÅI UQT½P VÒTVÅPĩ CFCVMG\GNÅUV XÅIG\PGM CPÅNMØN JQI[ C 5\QNgáltatók a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget vállalP½PCMXCI[U\GT\ĩFÅUVMÒVPÅPGM'\GPDGNØNC\CFCVMG\GNÅUKEÅNMØNÒPHÅNG
biztosítások (hitelfedezeti, utas, lakás-, balesetbiztosítás) nyújtása az adott
VÉRWUPCMOGIHGNGNĩDK\VQUÉV½UKGUGOÅP[GMTG
++#\CFCVMG\GNÅUVCTVCNOC A Szolgáltatók ezen adatkezelés tekintetéDGPOKPVC\CN½DDTÅU\NGVG\GVVDK\VQUÉVÏV½TUCU½IQMMÒ\XGVÉVĩKL½TPCMGNC\
ügyfelek személyes adatai tekintetében mint ezen társaságok adatfeldolIQ\ÏKOŅMÒFPGM
UNIQA Biztosító Zrt. esetében: hitelfedezeti, lakás-, utasbiztosítás, Aegon
Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. esetében: kiterjesztett garanEKC#WEJCP)CTCPEKC
# 5\QNI½NVCVÏM OKPFMÅV GUGVDGP EUCM HØIIĩ ØI[PÒMMÅPV L½TPCM GN PKPEU
ÒP½NNÏFÒPVÅUKLQIMÒTØM#\#WEJCP)CTCPEK½VC2ÅP\ØI[K5CTQMDCPNGJGV
megkötni, a Szolgáltatók munkavállalói az Aegon rendszerében rögzítik a
MÅTGNOGV MKVÒNVGVKM C\ CFCVNCRQMCV U\GT\ĩFÅUV COGN[GMGV DGMØNFGPGM C
5\QNI½NVCVÏMMÒ\RQPVL½DCCJQNGNNGPĩT\KMJQI[EUCM#WEJCP)CTCPEKCFQkumentumok vannak az adott iratkötegben, és tovább küldik az Aegonnak,
KNNGVXGGNĩVVC%CTFKHPCM#\7PKSCNCM½UDK\VQUÉV½UP½NMÒ\XGVNGPØN
a biztosító rendszerében rögzítik az ügyféladatokat.
++#\CFCVMG\GNÅULQICNCRLCJogszabályi felhatalmazás a biztosítási teXÅMGP[UÅITĩNU\ÏNÏÅXK.:::8+++VÒTXÅP[  DGMG\FÅUCNCRL½P
++#MG\GNVCFCVQMMÒTGaz általános azonosító személyes adatokon (családi név, utónév, nem, születési helye, születési ideje, anyja neve, állandó
NCMEÉO NGXGNG\ÅUK EÉO U\GOÅN[C\QPQUÉVÏ QMO½P[ VÉRWUC U\½OC  MÉXØN C\
adott biztosításhoz kapcsolódó adatok:
*KVGNHGFG\GVKDK\VQUÉV½UCHQI[CU\VÏKMÒNEUÒPU\GT\ĩFÅUDGPOGIJCV½TQ\QVV
P[KNCVMQ\CVQMOGN[GMMØNÒPNGIGUCFCVPCMOKPĩUØNPGM

#WEJCP)CTCPEKCX½U½TN½UF½VWOC'#0XQPCNMÏFI[½TVO½P[VÉRWUMCVGIÏTKCGNCF½UK½TVGNLGUMÒTŅI[½TKICTCPEKCKFĩVCTVCOCCVÅP[JQI[X½U½TNÏ
ÅNGCTGIKU\VT½EKÏJQ\MÒVÒVVI[½TVÏKICTCPEKCMKVGTLGU\VÅUUGNƂ\GVÅUKOÏF
választható fedezetek.
7PKSCNCM½UDK\VQUÉV½UÅRØNGVVÉRWUCÅRØNGVÅRÉVÅUÅPGMÅXGJCU\P½NCVLGNNGge, irányítószám, épület alapterülete, melléképület alapterülete.
7PKSC WVCUDK\VQUÉV½U WVC\½UK EÅN WVC\½U KFĩVCTVCOC 'WTÏR½P MÉXØN WVC\KMG
WVC\ÏMU\½OCMQTEUQRQTVQPMÅPVGZVTÅOURQTVEUCN½FWVC\KMIÅRL½TOŅCUU\KU\tencia gépkocsira, útlemondás: az utazás teljes költsége, választott csomag.
++#MG\GNVCFCVQMHQTT½UCA személyes adatokat az ügyfelek adják meg.
++#\CFCVMG\GNÅUKFĩVCTVCOC#WEJCP)CTCPEKCGUGVÅPC2ÅP\ØI[K5CTQMDCPĩT\KMCVGTOÅMEUGTGGUGVÅPMKP[QOVCVQVVFQMWOGPVWOQMO½UQNCV½V
HÅNÅXKI'I[ÅDDK\VQUÉV½UQMGUGVÅPC\CFCVQMOGIĩT\ÅUÅPGMJGN[GC\CFQVV
biztosító székhelye, tárhelyszolgáltatója, ahol a biztosító szabályzatának
OGIHGNGNĩGPV½TQNL½MC\CFCVQMCV
++ #FCVVQX½DDÉV½U Mint adatfeldolgozók, a Szolgáltatók a személyes
CFCVQMCV C\ 7PKSC KNNGVXG C\ #GIQP  GNĩVV MÒVÒVV U\GT\ĩFÅUGM
esetén a Cardif) biztosítóknak továbbítják.
II.4. Direkt Marketing tevékenység végzésével kapcsolatos adatkezelés:
++#\CFCVMG\GNÅUEÅNLCA Szolgáltatók illetve harmadik személyek üzleti
ajánlatainak, reklámjainak az ügyfelekhez mint címzettekhez való eljuttatása közvetlen megkeresés módszerével a megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával. Ezen belül az adatkezelés célja az ügyfelek közvetlen
üzletszerzési célú megkeresése új szolgáltatások nyújtása érdekében, továbbá az ügyfelek adatainak szegmentálása ügyfélkockázat felmérése és
személyre szabott ajánlatok kidolgozása.
A Szoláltatók külön kezelik azon ügyfeleik adatait, akik nem járultak hozzá
CJJQ\JQI[C5\QNI½NVCVÏMMÒ\XGVNGPØNMGTGUUÅMOGIĩMGVTGMN½OCL½PNCVQMkal. (úgynevezett Robinson-lista)
++#\CFCVMG\GNÅUVCTVCNOC A Szolgáltatók, illetve adatfeldolgozóik az
ügyfeleket az általuk megadott csatornákon keresztül (email, telefon, lakcím, tartózkodási hely) keresik meg közvetlen üzletszerzési céllal.
++ #\ CFCVMG\GNÅU LQICNCRLC Az ügyfelek hozzájárulása, illetve hozzá
nem járulása.
++#MG\GNVCFCVQMMÒTGAz ügyfeleknek az egyes szolgáltatások és termékek igénybevételekor megadott adatai, ahogy azok a fenti II.1.4, II.2.4.,
II.3.4. és a II.4.4. pontokban feltüntetésre kerültek.
++#MG\GNVCFCVQMHQTT½UCAz adatokat az ügyfelek adják meg az egyes
szolgáltatások és termékek igénybevételekor.
++#\CFCVMG\GNÅUKFĩVCTVCOC A hozzájárulás visszavonásáig. VisszavoP½UGUGVÅPC\CFCVMG\GNÅUCPPCMMÅ\JG\XÅVGNÅVĩNU\½OÉVQVVPCRQPDGNØN
OGIU\ŅPKM
++ #FCVVQX½DDÉV½U A Szolgáltatók az I.7. pont szerinti adatfeldolgozóknak (különös tekintettel a Compass Web & Média Kft. részére, aki az
elektronikus direkt marketing kampányok kezeléséért, kiküldéséért felel)
valamint az I.11. szerinti anyavállalatoknak és Auchan Magyarország Kft.nek továbbítják ügyfeleik személyes adatait.
II.5. A követeléskezelés, igényérvényesítés keretében végzett adatkezelés, különös tekintettel a nyilvános adatbázisokból szerzett információkra
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-KGOGNVMÒ\XGVÉVĩKLQIXKU\QP[MGTGVÅDGPC\10';<TVÅU10';-HVTÅU\ÅTG
a Magyar Cetelem Zrt. végzi a követeléskezelési tevékenységet az alábbiak
U\GOGNĩVVVCTV½U½XCN

*KVGNÅURÅP\MÒNEUÒPP[ÖLV½UCGUGVÅPCU\QNI½NVCV½UCNCRXGVĩUCL½VQUU½ga, hogy a folyósított kölcsön és járulékai erejéig a Szolgáltatóknak köveVGNÅUGMGNGVMG\KMC\ØI[HGNGMMGNU\GODGPCOGN[PGMXKUU\CƂ\GVÅUGCU\GT\ĩFÅUDGP OGIJCV½TQ\QVV ØVGOG\ÅUDGP VÒTVÅPKM 'NĩHQTFWNJCV C\QPDCP
JQI[ XCNCOGN[ QMDÏN C JKVGNVÒTNGU\VÅU UQT½P MÅUGFGNOGU Ƃ\GVÅU Ƃ\GVÅUK
elmaradás vagy kiesés keletkezik, így az esedékes követelés lejárttá válik,
ezzel megnyílik a Szolgáltatók lejárt követelésével kapcsolatos igényérvényesítési joga.
#NGL½TVMÒXGVGNÅUGMÅTXÅP[GUÉVÅUÅPGMNGJGVĩUÅIGCU\CD½N[Q\QVVKIÅP[ÅTXÅP[GUÉVÅUCNMCNOC\½UCCJKVGNG\ĩ5\QNI½NVCVÏMLQIU\GTŅÅUOÅNV½P[QNJCVÏ
VÒTXÅP[DGP KU DK\VQUÉVQVV ÅTFGMG ÅU LQIC COGN[ U\ØMUÅIU\GTŅXÅ VGU\K C\
ehhez szükséges ügyféladatok és ügylettel kapcsolatos adatok kezelését,
tárolását és adott esetben továbbítását is.
#MÒXGVGNÅUMG\GNÅUHQN[COCV½DCPLGNNGO\ĩGPJ½TQOHĩU\CMCU\MØNÒPÉVJGVĩGN
I. Adósságkezelési szakasz:
 ,GNNGO\ĩLG C MCREUQNCVHGNXÅVGN C\ CFÏUQMMCN CPPCM ÅTFGMÅDGP JQI[ C
Ƃ\GVÅUKMÅUGFGNGOQMCHGNV½TJCVÏNGI[GPÅUCNGL½TVMÒXGVGNÅUsCM½T½VJKFCNÏOGIQNF½UQMKIÅP[DGXÅVGNÅXGNsNGJGVĩNGILQIMÒXGVMG\OÅP[GMPÅNMØN
törlesztésre kerüljön. Eszközei az elektronikus kapcsolattartási módok (vezetékes- vagy mobiltelefonszám hívása, sms üzenet küldése, e-mail útján
VÒTVÅPĩOGIMGTGUÅU KNNGVĩNGIC\ÉT½UDGNKMQOOWPKM½EKÏ GONÅMG\VGVĩÅU
tájékoztató levelek, felszólítások).
II. Behajtási szakasz:
Amennyiben az I. szakasz sikertelenül zárul és a lejárt követelés összege,
KNNGVĩNGICMÅUGFGNOGUJÏPCRQMU\½OCGNÅTKCOGIJCV½TQ\QVVOÅTVÅMGVÖI[
CU\GT\ĩFÅUC\CDDCPOGIJCV½TQ\QVVOÏFQPHGNOQPF½UTCMGTØNÅUCVGNLGU
MKPVNÅXĩUÅI GI[ ÒUU\GIDGP GUGFÅMGUUÅ X½NKM '\GP U\CMCU\DCP VQX½DDK
kapcsolatfelvételre kerül sor az adósokkal az Adósságkezelési szakaszban
említett kapcsolattartási módokon keresztül annak érdekében, hogy a telLGUMKPVNÅXĩUÅICXÅITGJCLV½UKU\CMCU\MG\FGOÅP[G\ÅUGPÅNMØNVÒTNGU\VÅUTG
kerülhessen.
III. Végrehajtási szakasz:
 # HGNOQPF½UUCN O½T OGIU\ŅPV LQIXKU\QP[DÏN GTGFĩ NGL½TV MÒXGVGNÅUGM
igényérvényesítési szakasza, melynek során jogi eszközökkel és nagyrészt
HQTOCNK\½NVLQIKGNL½T½UQMMGTGVÅPDGNØN RNƂ\GVÅUKOGIJCI[½UQUGNL½T½U VÒTténik meg az igényérvényesítés.
3. Az adatkezelés jogalapja C U\GT\ĩFÅUMÒVÅU MGTGVÅDGP CFQVV GNĩ\GVGU
ÒPMÅPVGUHGNJCVCNOC\½UKNNGVĩNGICÅXK%%:::8++VXCJKVGNKPVÅ\GVGMTĩN
ÅUCRÅP\ØI[KX½NNCNMQ\½UQMTÏN  E ÅUÅXK%.:++VÒTXÅP[CHQI[CU\VÏPCMP[ÖLVQVVJKVGNTĩNXCNCOKPVCP[KNX½PQUCFCVD½\KUQMDÏNU\½TOC\Ï
GNÅTJGVĩUÅIKCFCVQMI[ŅLVÅUGTÒI\ÉVÅUGV½TQN½UCHGNJCU\P½N½UCMCREU½PC
Szolgáltatóknak az ügyféllel szemben fennálló lejárt követelése érvényesítéséhez való jogos érdeke.
4. A kezelt adatok köre: #HGPP½NNÏXCI[OGIU\ŅPVU\GT\ĩFÅUDĩNGTGFĩGUGdékes és lejárt követelések érvényesítéséhez szükséges személyes adatok,
COGN[GMC\CFÏUU\GOÅN[ÅPGMGI[ÅTVGNOŅC\QPQUÉV½U½VNGJGVĩXÅVGU\KM#
követelés alapjául szolgáló ügylet adatai, a kapcsolatfelvételi kísérletek és
azok eredményei igazolására kezelt adatok, valamint az adósságkezelési
szakasz során beszerzett egyéb adatok, pl. nyilvános adatbázisokból, így
P[KNX½PQU KPVGTPGVGU VGNGHQPMÒP[XGMDĩN VWFCMQ\ÏMDÏN P[KNX½PQUU½I U\½O½TC JQ\\½HÅTJGVĩ KPVGTPGVGU HGNØNGVGMTĩN U\½TOC\Ï CFCVQM VGNGHQPU\½O
NCMEÉO KNNGVXGCU\GOÅN[GUMCREUQNCVHGNXÅVGNUQT½PCƂ\GVÅUKMÅU\UÅIIGNÅU
képességgel kapcsolatban beszerzett adatok.
5. Az adatkezelés célja: azonosítsa és nyilvántartsa a pénzügyi szolgáltatáUQMMCNMCREUQNCVDCPNGL½TVÅUGUGFÅMGUMÒXGVGNÅUUGNTGPFGNMG\ĩØI[HGNGMGV
KNNGVĩNGICVCTVQ\½UCNCRL½WNU\QNI½NÏØI[NGVCFCVCKVDK\VQUÉVUCCDGJCLV½UKHQN[COCVUQT½PCOÅNV½P[QULQIÅUU\GT\ĩFÅUU\GTŅGNL½T½UV½VJKFCNÏOGIQNF½UQMMCNÅULCXCUNCVQMMCNUGIÉVUGC\½VOGPGVKNGIƂ\GVÅUKPGJÅ\UÅIDGMGTØNV
ØI[HGNGMVGNLGUÉVÅUÅVVGNLGUÉVUGCLQIU\CD½N[KGNĩÉT½UQM½NVCNOGIJCV½TQ\QVV

MCREUQNCVHGNXÅVGNKÅUV½LÅMQ\VCV½UKMÒVGNG\GVVUÅIGKVVGNLGUÉVUGCVÒTXÅP[DGP
GNĩÉTV CFCVU\QNI½NVCV½UK MÒVGNG\GVVUÅIGKV XCNCOKPV ÅTXÅP[GUÉVUG C MKPVNÅXĩséggel kapcsolatos, törvényes igényérvényesítési jogait.
6. Az adatok megismerését a Szolgáltatók és a Cetelem szigorú jogosultsági rendhez kötik. Az érintett adatait a követeléskezelési feladattal megbí\QVVOWPMCX½NNCNÏXCNCOKPVC\CL½PNCVQMGNĩMÅU\ÉVÅUÅDGPOGI½NNCRQF½UQM
OGIMÒVÅUÅDGPÅUCMCREUQNCVVCTV½UVGNLGUÉVÅUÅDGPTÅU\VXGXĩRÅP\KPVÅ\GVK
munkavállalók ismerhetik meg.
Az adatok megismerésére jogosultak továbbá a behajtási tevékenységben
MÒ\TGOŅMÒFĩOGIDÉ\QVVCFCVHGNFQNIQ\ÏM N½UFCN½DD ÅTFGOKØI[KPVÅ\ÅUÅDGPTÅU\VXGXĩCNMCNOC\QVVLCK
7. Adattovábbítás: a követeléskezelési folyamat során – törvényi felhatalmazás szerint - a Szolgáltatóknak a lejárt követelése érvényesítése érdeMÅDGPNGJGVĩUÅIØMXCPOGIDÉ\½UVCFPKMØNUĩMÒXGVGNÅUMG\GNÅUKÅUDGJCLV½UKU\QNI½NVCV½UQMCVP[ÖLVÏX½NNCNMQ\½UQMKIÅP[DGXÅVGNÅTGKNNGVĩNGICLQIK
DGJCLV½UK HQN[COCVDCP MØNUĩ LQIK U\CMÅTVĩ GI[ÅPK ØI[XÅF XCI[ ØI[XÅFK
iroda) bevonására is. Tekintettel arra, hogy az adatátadást a Hpt. kifeje\GVVGPNGJGVĩXÅVGU\KÉI[C\CFCVHGNFQNIQ\ÏMKIÅP[DGXÅVGNÅJG\C\ÅTKPVGVV
JQ\\½L½TWN½U½TCPKPEUU\ØMUÅICDCPMVKVQMPCMOKPĩUØNĩCFCVQMKN[GPEÅNDÏNVÒTVÅPĩ½VCF½UCCMÒXGVGNÅUMG\GNÅUVXÅI\ĩJCTOCFKMHÅNTÅU\ÅTGPGO
tiltható le.
Ezen kívül a lejárt követelések érvényesítése érdekében a Szolgáltatók és a
%GVGNGOCMÒXGVMG\ĩCFCV½VCF½UQMCVJCLVJCVL½MXÅITG
- az igényérvényesítésbe bevont adatfeldolgozók részére,
 CJKXCVCNQULQIKGNL½T½UQM MÒ\LGI[\ĩDÉTÏU½IXÅITGJCLVÏ TÅU\ÅTG
 C-Ò\RQPVK*KVGNKPHQTO½EKÏU4GPFU\GT -*4 TÅU\ÅTGCVÒTXÅP[KGNĩÉT½UQMPCM
OGIHGNGNĩNGL½TVMÒXGVGNÅUGMCFCVCKTÏN
 CNGL½TVMÒXGVGNÅUGMÅTXÅP[GUÉVÅUGÅTFGMÅDGPVÒTVÅPĩMÒXGVGNÅUÅTVÅMGUÉVÅU
(engedményezés) esetén a követelésvásárló részére.
II.6. Egyéb adatkezelések
A Szolgáltatók egyes erre jogosult hatóságok megkeresése esetén a jogszabályi kötelezettségeiknek eleget téve adatot, így személyes adatot is
szolgáltatnak.
+N[GPLGNNGIŅOGIMGTGUÅUGMMQTC5\QNI½NVCVÏMCFCVXÅFGNOKVKU\VUÅIXKUGNĩLG
OGII[ĩ\ĩFKMCTTÏNJQI[COGIMGTGUÅUXCNÏDCPGI[JCVÏU½IVÏNU\½TOC\KM
valamint annak célja és tárgy valamint a kért adatok köre valóban megfelel a
JKXCVMQ\QVVLQIU\CD½N[KGNĩÉT½UQMPCM#5\QNI½NVCVÏMCU\GOÅN[GUCFCVQMCV
EUCMC\+RQPVDCPHQINCNVDK\VQPU½IKHGNVÅVGNGMPGMOGIHGNGNĩGPVQX½Dbítják.
++#FCVMG\GNÅUKOŅXGNGVGM
A Szolgáltatók és a Cetelem a fenti pontokban foglalt adatkezelési célok
GNÅTÅUGÅTFGMÅDGPC\CN½DDKCFCVMG\GNÅUKOŅXGNGVGMGVXÅI\KM
- a hitelképesség vizsgálata
 C\ØI[HGNGMMGNMÒVÒVVU\GT\ĩFÅUGULQIXKU\QP[U\GTKPVKGNU\½OQN½U
- kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása,
- kockázatelemzési és értékelési célok
 U\GT\ĩFÅUVGNLGUÉVÅUGXÅITGJCLV½UC
 CU\GT\ĩFÅUCNCRL½PX½NNCNVU\QNI½NVCV½UP[ÖLV½UC
 C U\GT\ĩFÅUUGN MCREUQNCVQUCP GUGVNGIGUGP HGNOGTØNĩ MÒXGVGNÅUGM
érvényesítése, behajtása és értékesítése
 ØI[HÅNÅUJKVGNOKPĩUÉVÅU
- statisztikai elemzés
- ügyfélelégedettségi felmérés, illetve
- az ügyfelek tájékoztatása az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A Szolgáltatók és a Cetelem kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek
U\ØMUÅIGUGMCJJQ\JQI[CU\QNI½NVCV½UQMCVOGIHGNGNĩOKPĩUÅIDGPP[ÖLVhassák.

