
1. BEVEZETÉS

Az ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa 
utca 28. a továbbiakban: „ONEY Magyarország Zrt.”) és az ONEY Pénzforgalmi Szolgálta-
tó Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28., a továbbiakban: „ONEY Kft.”) (a továb-
biakban együttesen: „Szolgáltatók” vagy „Oney Társaságok”) pénzügyi szolgáltatások, 
illetve pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (a továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) során 
adatkezelőkként magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen tájékoztató (a továbbiak-
ban: „Tájékoztató”) tartalmát. A Szolgáltatást igénybevevő felhasználó (a továbbiakban: 
„Felhasználó”) személyes adatait a Szolgáltatók kezelik. A Szolgáltatók kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. A Szol-
gáltatók szavatolják, hogy a Felhasználók személyes adatainak kezelése a hatályos jogsza-
bályokban 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 kiala-
kítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát garantálják és az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok 
érvényre juttatásához szükségesek.
A Szolgáltatók a Tájékoztatóban bemutatják az adatkezelési elveket és megfogalmazzák 
azokat az elvárásokat, amelyek betartására kötelezettséget vállalnak.  Az Adatkezelési 
alapelvek összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok-
kal, így különösen az alábbiakkal:
• Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény – (Infotv.);
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (Adatvédelmi Irányelv).

 
2. DEFINÍCIÓK

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában használt fogalmak jelentései:

2.1. 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 
adaton végzik.

2.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése 
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést 
is – az adat feldolgozását végzi.

2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bár-
mely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérde-
zése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekap-
csolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további fel-
használásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat ke-
zelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfel-
dolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából.

2.6. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsem-
misítése.

2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hoz-
záférhetővé tétele.

2.8.  Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges.

2.9.  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.10.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – köz-
vetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.11. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adat-
kezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.12. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
2.13. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.14. Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
2.15. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonha-
tó, az érintettre vonatkozó következtetés. Bár személyes adatnak csak természetes 
személyekkel összefüggésbe hozható adatok minősülnek, a Szolgáltató jelen Tájé-
koztató bizonyos rendelkezéseit (pl. adatbiztonság) alkalmazza egyéb, személyes 
adatnak nem minősülő, de általa kezelt adatra is.

2.16.Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-
fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

2.17. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, 
így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános-
ságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
és sérülés.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ALAPELVEK, ELŐZETES 
TÁJÉKOZTATÁS 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott kör-

ben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötele-
ző adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehe-
tetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 

vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 
jog korlátozásával arányban áll. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a fel-
vett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, 

ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog kor-
látozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötele-
zettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességes-
nek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvaló-
sulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés során biztosítani kell az 
adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzá-
járuláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részlete-
sen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogo-
sult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait 
az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezett-
ség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, 
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

4. ADATKEZELÉSI CÉLOK 

Felhívjuk a Szolgáltatók részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásá-
nak beszerzése.

4.1.  ONEY MAGYARORSZÁG ZRT.

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA
Az adatkezelési cél kifejtése: a szolgáltatás igénybevételével, a szerződéskötéssel és 
a szerződő felek szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos tevékenység biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykori név; anyja neve; születési idő, 
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; eltartott gyerekek szá-
ma; lakáshelyzetre vonatkozó adatok; háztartás bevételei; kiadásai; jövedelemre, 
foglalkozásra vonatkozó adatok; hitelfedezeti biztosításra vonatkozó nyilatkozat; 
banki adatok; az igénybe venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre 
vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56371/2012.

PÉNZÜGYI ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG
Az adatkezelési cél kifejtése: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alap-
ján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgál-
tatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység során 
történő adatkezelés, anélkül, hogy az ONEY Magyarország Zrt. a pénzügyi intézmény 
kockázatára önállóan kötelezettséget vállalna, vagy szerződést kötne.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykori név; anyja neve; születési idő, 
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; eltartott gyerekek száma; 
lakáshelyzetre vonatkozó adatok; háztartás bevételei; kiadásai; jövedelemre, foglalko-
zásra vonatkozó adatok; hitelfedezeti biztosításra vonatkozó nyilatkozat; banki adatok; 
az igénybe venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok. 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56372/2012.

DIREKT MARKETING
Az adatkezelési cél kifejtése: reklám küldése közvetlen megkeresés módszerével termé-
szetes személynek mint reklám címzettjének, amennyiben ehhez előzetesen egyértel-
műen és kifejezetten hozzájárult.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykori név; anyja neve; születési idő, 
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; eltartott gyerekek szá-
ma; lakáshelyzetre vonatkozó adatok; háztartás bevételei; kiadásai; jövedelemre, 
foglalkozásra vonatkozó adatok; hitelfedezeti biztosításra vonatkozó nyilatkozat; 
banki adatok; az igénybe venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre 
vonatkozó adatok. 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50343/2012.
 
DIREKT MARKETING – ROBINSON LISTA
Az adatkezelési cél kifejtése: azon természetes személyek adatainak kezelése, akik 
nem járultak hozzá ahhoz, hogy számukra az ONEY Magyarország Zrt. közvetlen meg-
keresés módszerével reklámot küldjön.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykori név; anyja neve; születési idő, 
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; eltartott gyerekek száma; 
lakáshelyzetre vonatkozó adatok; háztartás bevételei; kiadásai; jövedelemre, foglalko-
zásra vonatkozó adatok; hitelfedezeti biztosításra vonatkozó nyilatkozat; banki adatok; 
az igénybe venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50342/2012.

NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATBÁZIS KEZELÉS
Az adatkezelési cél kifejtése: a nyereményjáték nyertesének megállapítása, a nye-
rés tényéről való értesítés, a nyeremény átadása vagy elszámolása és az ONEY Ma-
gyarország Zrt. esetleges adófizetési kötelezettségének teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: játékos neve; anyja neve; születési hely és idő; lakcím; telefon-
szám; e-mail cím; TAJ szám; adóazonosító.
Az adatkezelés időtartama: a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, 
de legkésőbb a nyereményjáték lezárultáig, a nyeremény átadásának vagy elszámolásának 
megtörténtéig és a Szervező esetleges adófizetési kötelezettségének teljesítéséig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80048/2014.

4.2.  ONEY KFT.

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
Az adatkezelési cél kifejtése: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása körébe tartozó 
tevékenységek végzéséhez szükséges adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykor név; anyja neve; születési idő/
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; banki adatok; az igénybe 
venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-

szűnéséig kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52558/2012.

PÉNZÜGYI ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG
Az adatkezelési cél kifejtése: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés 
alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen 
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység 
során történő adatkezelés, anélkül, hogy az ONEY Kft. a pénzügyi intézmény kocká-
zatára önállóan kötelezettséget vállalna, vagy szerződést kötne.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykor név; anyja neve; születési idő/
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; banki adatok; az igénybe 
venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54934/2012.

DIREKT MARKETING
Az adatkezelési cél kifejtése: reklám küldése közvetlen megkeresés módszerével termé-
szetes személynek mint reklám címzettjének, amennyiben ehhez előzetesen egyértelmű-
en és kifejezetten hozzájárult.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykor név; anyja neve; születési idő/
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; banki adatok; az igénybe 
venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok. Az adat-
kezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának megszűnéséig 
kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56373/2012.

DIREKT MARKETING – ROBINSON LISTA

Az adatkezelési cél kifejtése: azon természetes személyek adatainak kezelése, akik 
nem járultak hozzá ahhoz, hogy számukra az ONEY Magyarország Zrt. közvetlen 
megkeresés módszerével reklámot küldjön.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: adós/adóstárs név; leánykor név; anyja neve; születési idő/
hely; állandó lakcím; tartózkodási cím; személyazonosságot igazoló okmány száma; 
adóazonosító jel; állampolgárság; telefonszám; e-mail cím; banki adatok; az igénybe 
venni kívánt, illetve igénybe vett hitelre/pénzkölcsönre vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljának meg-
szűnéséig kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54935/2012.

4.3.  A SZOLGÁLTATÓK KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSEI

KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS TÖRVÉNY SZERINT 5. § (1) B) PONT - A PANA-
SZOK ELINTÉZÉSÉNEK DOKUMENTÁLÁSA, NYOMON KÖVETÉSE
Az adatkezelési cél kifejtése: A Szolgáltatók a panaszok és a panaszos ügyek el-
intézése során a panaszt és az arra adott választ, valamint a telefonon közölt pa-
naszokról készült hangfelvételt öt évig kötelesek megőrizni, valamint kötelesek a 
panaszokról nyilvántartást vezetni. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a hitelintézetekről és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. § (4), (9) és (12) bekezdése, az 
egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 70. § (4), (9) és (12) illetve a 
pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) 
MNB rendelet 5. §-a. 
A kezelt adatok köre: az ügyfél neve; lakcíme/levelezési címe; a panasz előterjesztésének 
helye, ideje, módja; a panasz leírása; a panasszal érintett szerződés száma/ügyfélszám; 
a megtett intézkedés; elutasítás esetén annak indoka; az intézkedés teljesítésének ha-
tárideje és a végrehajtásért felelős személy megnevezése, továbbá a panasz megvála-
szolásának időpontja. 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatók a panaszt és az arra adott választ, valamint 
a telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt öt évig őrzik meg.

Az adatkezelés nyilvántartási számai: 
ONEY Magyarország Zrt: NAIH-80045/2014.
ONEY Kft.: NAIH-80044/2014.

KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS TÖRVÉNY SZERINT 5. § (1) B) PONT - PÉNZMOSÁS ÉS 
TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁNAK MEGELŐZÉSE
Az adatkezelési cél kifejtése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé-
ről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) 
foglaltak szerint a Szolgáltatóknak eleget kell tenniük ügyfél-átvilágítási, iratmegőrzési 
és hatósági jelentéstételi kötelezettségeinek. Az adatkezelés jogalapja: a Pmt.-ben 
meghatározott kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok köre: A Szolgáltató az azonosítás során legalább az alábbi adatokat 
köteles rögzíteni: a természetes személy családi és utóneve (születési nevét); lakcíme; 
állampolgársága; azonosító okmányának típusa és száma; illetve ezeken felül a törvény-
ben meghatározott esetben születési helye és ideje, valamint anyja neve. A Szolgáltatók 
az üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, ügyleti megbízás 
esetén a megbízás tárgyát és összegét kötelesek rögzíteni.
Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltatók a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségeik 
teljesítése során a birtokukba jutott adatot, okiratot, illetve annak másolatát, valamint 
a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésé-
nek esetleges felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát az adatrögzítéstől, 
a bejelentéstől (felfüggesztéstől) számított nyolc évig kötelesek megőrizni. Az üzleti 
kapcsolat létesítésekor a Szolgáltatók birtokába jutott adat, okirat, illetve a másolat 
megőrzési határideje az üzleti kapcsolat megszűnésekor kezdődik.

Az adatkezelés nyilvántartási számai: 
ONEY Magyarország Zrt: NAIH-80047/2014.
ONEY Kft.: NAIH-80046/2014.

KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS TÖRVÉNY SZERINT 5. § (1) B) PONT – KÖZPONTI 
HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER
Az adatkezelési cél kifejtése: A Szolgáltatók a központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) meghatározott ada-
tokat szolgáltatják a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére.
Az adatkezelés jogalapja: a KHR törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok köre: A természetes személy neve, születési neve; születési ideje és helye; 
anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság 
igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím, levelezési címe; elektronikus le-
velezési címe. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és 
azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
ügyféli minőség (adós/adóstárs); a szerződé összege és devizaneme, valamint a törlesz-
tés módja és gyakorisága; a törlesztőrészlet összege és devizaneme. 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatók a KHR törvény 6. § (2) bekezdésében meg-
határozott időtartamig, de legfeljebb az adatátadástól számított ötödik év végéig 
kezelik az adatokat.
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ONEY MagYarOrszág zrt. és ONEY Kft. – adatKEzElési tájéKOztató

AZ ONEY MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÉS AZ ONEY PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓ KFT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS, 
ILLETVE PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA



Az adatkezelés nyilvántartási számai: 
ONEY Magyarország Zrt: NAIH-80043/2014.
ONEY Kft.: NAIH-80042/2014.

4.4.  A SZOLGÁLTATÓK ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során kérdése, problémája van, a Tájé-
koztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba 
léphet a Szolgáltatókkal. A Szolgáltatók a beérkezett e-maileket a küldő nevével, 
e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt 
az adatközléstől számított legfeljebb három év elteltével törlik.

4.5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
A bíróságok, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatá-
si hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg 
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, át-
adása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgálta-
tókat. A Szolgáltatók a fent megjelölt szervek, hatóságok részére – amennyiben azok a 
pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes adatot csak olyan mértékben 
adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. COOKIE-K HASZNÁLATA A SZOLGÁLTATÓ HONLAPJÁN, GOOGLE ANALYTICS

Az Oney Társaságok szolgáltatásaik színvonalának emelése, illetve a biztonsági és 
adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használnak. 
A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely a felhasználók böngésző-
programjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes 
elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Szolgáltatók adminisztratív célokra 
kívánják felhasználni, mint például a honlap látogatottságának mérése. A cookie nem 
teszi lehetővé a felhasználók azonosítását. A cookie-t a memória csak ideiglenesen tá-
rolja merevlemezen. A cookie-t a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve 
letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását.
A Google Analytics segítségével a Szolgáltatók elemzik, hogy a Felhasználók hogyan 
használják honlapját. A Google Analytics is cookie-kat használ, amelyek segítségével 
általános internetes adatok és információk gyűjthetők a látogatók viselkedéséről. A 
cookie-k ebben az esetben sem használhatók arra, hogy információt gyűjtsenek a 
felhasználó merevlemezéről. A cookie-k által létrehozott, a honlap használatáról szóló 
információkat a rendszer továbbítja a Google-nek. Ezt az információt a Szolgáltatók arra 
használják, hogy statisztikákat készítsenek a honlapon történő aktivitásról és elemezzék 
a honlap használatát. A Szolgáltatók nem használják a Google Analytics-ot arra, hogy a 
honlap látogatóiról személyes adatokat gyűjtsenek. Továbbá a Szolgáltatók nem próbál-
ják meg azonosítani a számítógép használójának személyét az IP cím alapján. A honlapon 
összegyűjtött adatokat a Szolgáltatók nem kapcsolják össze semmilyen más forrásból 
szerzett adattal, hacsak a Felhasználó kifejezetten nem engedélyezi azt.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok továbbítása körében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozások-
ról szóló 2013. évi CCXXXVII. évi törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései, valamint 
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény fizetési titokra vonat-
kozó rendelkezései is alkalmazandók. A Szolgáltatók banktitkot és fizetési titkot csak a 
jogszabályok szerinti mértékben és feltételek esetén adnak ki harmadik személyeknek. 
Banktitok és fizetési titok kiadására jogszabályok alapján az érintettek hozzájárulása 
nélkül is sor kerülhet. Az ügyfél hozzájárulása nélkül történő adattovábbítások részben 
adatszolgáltatással (Magyar Nemzeti Bank, Központi Statisztikai Hivatal, stb.) kapcsola-
tosak, részben hatósági illetőleg egyéb megkeresések (bíróság, közjegyző stb.) alapján 
vagy ellenőrzési jog gyakorlásával kapcsolatosan (pl. adóhatósági ellenőrzés) történnek.

7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltatók a kezelt adatokat az alábbi helyszínen őrzik:

- az ONEY Magyarország Zrt: 
székhelyén: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.;
telephelyein: 1238 Budapest, Bevásárló u.2.,
1033 Budapest, Szentendrei út 115.,
1117 Budapest, Hunyadi János u.19.;
fióktelepein: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.,
2120 Dunakeszi, Nádas u.6.,
2141 Csömör, Határ u. 6.,
2083 Solymár, Szent Flórián utca 2.,
2011 Budakalász, Omszk park 1.,
2234 Maglód, Eszterházy János utca 1.,
2151 Fót, Fehérkő u. 1.,
2310 Szigetszentmiklós, Háros 120.,
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.,
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.,
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.,
3527 Miskolc, József Attila utca 87.,
3516 Miskolc, Pesti u. 9.,
6728 Szeged, Zápor út 4.,
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.,
4031 Debrecen, Kishatár u. 7.;

- az ONEY Kft.: 
székhelyén: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. 

A Szolgáltatók a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalma-
zott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára rendelkezésre álljon;
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen;
c) változatlansága igazolható legyen.
Szolgáltatók az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsem-
misítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásaiban 
elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Szolgáltatók a megfelelő 
technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé 
teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Szolgáltatók a technika mindenkori fejlettségére való tekintettel határozzák meg 
és alkalmazzák az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket. Több lehetséges 
adatkezelési megoldás közül a Szolgáltatók azt alkalmazzák, amelyek a személyes 
adatok magasabb szintű védelmét biztosítják, kivéve, ha az aránytalan nehézséget 
jelentene. A Szolgáltatók az adatkezelés során megvédik az információt, hogy csak 
az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint megvédik az információnak és a feldol-
gozás módszerének a pontosságát és teljességét. 

8. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

8.1. ONEY Magyarország Zrt.

1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
Cégjegyzékszám: 01-10-045079
Telefonszám: +36 1 888 0000
E-mail: oney@oney.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-56371/2012, 
NAIH 56372/2012, NAIH-50343/2012, NAIH-50342/2012., NAIH-80048/2014., NAIH-
80045/2014., NAIH-80047/2014., NAIH-80043/2014.

8.2. ONEY Kft.

1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
Cégjegyzékszám: 01-10-045079
Telefonszám: +36 1 888 0000
E-mail: oney@oney.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-52558/2012., 
NAIH-54934/2012., NAIH-56373/2012., NAIH-54935/2012., NAIH-80044/2014., 
NAIH-80046/2014., NAIH-80042/2014.

8.3. Magyar Cetelem Bank Zrt. (kiemelt közvetítő) 

1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043269 
Telefonszám: +36 1 458-6070 
Feladata: Kölcsönkérelmek és kifizetések engedélyezése és elfogadása, hitelképesség 
vizsgálata, kölcsönök nyilvántartása, kockázatkezelés, kapcsolódó informatikai rend-
szerek biztosítás, behajtás és követeléskezelés.

9. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

9.1. ONEY Magyarország Zrt.

Kiszervezett tevékenységet végző gazdasági társaságok

Név: Iron Mountain Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.
Feladata: - irattárolási és iratkezelési, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások; - 
adathordozó-kezelés.

Név: „CET Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”
Székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Feladata: adatfeldolgozás, adatrögzítés.

Név: Bellresearch Kutatási és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Pannónia u. 32.
Feladata: a pénzügyi vállalkozás által nyújtott pénzügyi szolgáltatások fejlesztése 
céljából történő kutatások folytatása az ügyfelek körében.

Név: GTS Hungary Távközlési Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15.
Feladata: webszerver üzemeltetés.

Név: Rate Software and Development Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 17. 2. em. 8.
Feladata: KHR Kapcsolati Szoftvercsomag és a webKHR modulok üzemi támogatása 
és rendszerkövetése.

Név: Magyar Telefon-Média Intézet Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Feladata: Adatállomány frissítése, a kezelt adatok pontosságának, naprakészségé-
nek biztosítása

Név: Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.
Feladata: Telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangállományok tárolása.

Név: EPDB Nyomtatási Központ Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Feladata: Számla-, hivatalos- és direkt marketing levelek előállítása, postai feladásra 
történő előkészítése, postai feladása, és a küldemények utógondozása

Név: Hibridlevél Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 8.
Feladata: Elektronikus formából fizikai formába átalakított (hibrid) levelek előállítása 
és postai feladása

Név: Compass Web & Media Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 23.
Feladata: Elektronikus direkt marketing kampányok kezelése, kiküldése

Név: Rackforest Kft. 
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.; cégjegyzékszám: 01-09-914549)
Feladata: Informatikai szolgáltatás, szerverszolgáltatás

Függő közvetítők

Név: RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. (függő ügynök)
Székhely: 7100 Szekszárd, Tormay Béla utca 13.
Feladata: Az ONEY Magyarország Zrt. kintlévőségének bírósági peres és nem peres 
eljáráson kívül történő beszedése (behajtás, követeléskezelés).

Név: Legalteam Követeléskezelő és Szolgáltató Kft. (függő ügynök)
Székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. I. em. 5-6.
Feladata: Az ONEY Magyarország Zrt. kintlévőségének bírósági peres és nem peres 
eljáráson kívül történő beszedése (behajtás, követeléskezelés).

Név: INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(függő ügynök)
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Feladata: Az ONEY Magyarország Zrt. kintlévőségének bírósági peres és nem peres 
eljáráson kívül történő beszedése (behajtás, követeléskezelés).

Név: SzondaPhone Telemarketing-szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (függő 
ügynök)
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u 39.
Feladata: Intervenciós és tájékoztatási célú kimenő hívások indítása az ONEY 
Magyarország Zrt. ügyfelei irányába (behajtás, követeléskezelés).

Név: Magyar Telefon-Média Intézet Kft. (függő ügynök)
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u 39.
Feladata: Kereskedelmi és tájékoztatási célú kimenő hívások indítása az ONEY 
Magyarország Zrt. ügyfelei irányába;

Név: Tízpróba Magyarország Kft. (függő ügynök)
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u 146.
Feladata: az ONEY Magyarország Zrt. pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítése.

9.2. ONEY Kft.

Kiszervezett tevékenységet végző gazdasági társaságok

Név: Morpho Cards Czech s.r.o.
Székhely: Jelinkova 1174/3, 72 100, Ostrava-Svinov, Csehország
Feladata: plasztik kártyák előállítása, kártyák tárolása, perszonalizációja, a kártyák 
borítékolása, kötegelése és postázása.

Név: SIA Central Europe Zrt.
Székhely: 1096 Budapest (Millennium Tower I.), Lechner Ödön fasor 6.

Feladata: kibocsátandó kártyák perszonalizációjához szükséges azonosító számok 
előkészítése.

Név: Iron Mountain Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.
Feladata: archiválás, iratkezelés és egyéb kapcsolódó szolgáltatás.

Név: „CET Általános Szolgáltató Kft.” 
Székhely: 1062 Budapest, Terez krt. 55-57.
Feladata: elektronikus adatfeldolgozás.

Függő közvetítő

Név: ONEY Magyarország Zrt. (pénzforgalmi közvetítő)
Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
Feladata: az ONEY Kft. mint pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatára 
történő pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység.

Név: Magyar Cetelem Bank Zrt. (pénzforgalmi közvetítő)
Székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Feladata: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az 
elektronikus pénzt – kibocsátása mint pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának előse-
gítésére irányuló tevékenység.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS EZEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőknél 
a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c)  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére a Szolgáltatók tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt, illetőleg 
az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkeze-
léssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól 
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jog-
alapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb 
határidőt nem ír elő) közérthető formában az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad-
ják meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 
azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőkhöz még nem nyújtott 
be. Egyéb esetekben a Szolgáltatók költségtérítést állapítanak meg.
A Szolgáltatók a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg és a 
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A Szolgáltatók a személyes 
adatot törlik, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és 
ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, 
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóság elrendelte. A Szolgáltatók zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett 
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Szolgáltatók megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pon-
tatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelők ren-
delkezésére. Amennyiben az adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
igényét nem teljesítik, 30 napon belül írásban közlik az elutasítás ténybeli és jogi indokait.
A Szolgáltatók a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 
továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továb-
bították. Az értesítést mellőzik, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett 
jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőkre vo-

natkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelők, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéle-
mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltatók a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn be-
lül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha az adatkezelők 
az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést – bele-
értve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat 
zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről érte-
sítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban to-
vábbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőknek a meghozott döntésével nem ért egyet, il-
letve ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, az érintett az ellen – annak közlé-
sétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szolgáltatók az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság kö-
vetelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérítik. Ha az adatkezelők 
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértik, az érintett az adatkezelőktől 
sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelők felelnek az adatfeldolgo-
zó által okozott kárért és az adatkezelők kötelesek megfizetni az érintettnek az adatfel-
dolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelők 
mentesülnek a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kárt 
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elhárítha-
tatlan ok idézte elő. Az adatkezelők nem térítik meg a kárt és nem követelhető a sérelem-
díj annyiban, amennyiben a kára károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a Szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problé-
mája van, forduljon a Szolgáltatókhoz a 8. pontban megjelölt elérhetőségeken.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgála-
tot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a köz-
érdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gya-
korlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu 

11. Egyebek

A Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, melyről 
a hatályos jogszabályo knak megfelelő tájékoztatást adnak. A Szolgáltatók adatkeze-
léseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályok és információk folyamatosan 
elérhetők a www.oney.hu honlapon. Az ONEY Társaságok a Tájékoztatóhoz kapcsoló-
dóan az oney@oney.hu e-mail címen keresztül tájékoztatást adnak.

ONEY MagYarOrszág zrt. és ONEY Kft. – adatKEzElési tájéKOztat
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