Hitelpont Zrt.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
1. Általános szabályok
a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés
megkötése során kezeli az ügyfelek személyes adatait az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) rendelkezései alapján.
b. Az adatkezelő adatai:
i. Az adatkezelő megnevezése: Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
ii. Az adatkezelő címe: 1022 Budapest, Alvinci út 16.
iii. Az adatkezelő képviselője: Kiss Roland Elnök-vezérigazgató
iv. Az adatvédelmi felelős neve:
v. Az adatvédelmi felelős telefonszáma:
vi. Az adatvédelmi felelős e-mail címe:
c. Az adatkezelés célja:
i. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Hpt.) és a központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban KHR tv.) által előírt
adatkezelési körben a törvényi kötelezettség teljesítése.
ii. A fenti jogszabályok által kötelezően elő nem írt adatok kezelésének célja a
hitelezési kockázat minimalizálása, továbbá az Ügyféllel kötött szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítésnek és jogosultságok gyakorlásának elősegítése.
d. Az adatkezelés jogalapja:
i. A Hpt.-ben és a KHR tv.-ben előírt adatok kezelése esetében a törvényi
rendelkezés.
ii. A fentieken túlmenően az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes
hozzájárulása.
e. A kezelt adatok köre:
i. A HITELPONT Zrt. a Hpt. és a KHR tv. által kötelezően előírt adatkezelési
körben kezeli az Ügyfél és a HITELPONT Zrt. között létrejött szerződés
továbbá az Ügyfél azonosítására szolgáló adatokat.
ii. A fentieken túl a HITELPONT Zrt. kezeli az Ügyfél minden olyan személyes
és különleges adatát, amelyet az Ügyfél önmaga közöl a HITELPONT Zrt.vel vagy felhatalmazza arra a HITELPONT Zrt.-t, hogy azokat – a felek
között történő szerződéskötés céljából – beszerezze.
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1. Személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan: 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
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
2. különleges adat különösen, de nem kizárólagosan: a faji eredetre, a
nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

f. Adatfeldolgozás módja: A HITELPONT Zrt. az adatok feldolgozását maga végzi.
g. Adatátadás: A HITELPONT Zrt. a Hpt.-ben és a KHR tv.-ben meghatározott
eseteken kívül a kezelésében álló adatokat harmadik személyek részére az Ügyfél
előzetes írásos engedélye nélkül – jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítését ide
nem értve – át nem adja kivéve abban az esetben, ha arra az Ügyféllel szembeni a
Hitelpont Zrt.-t illető igényérvényesítés céljából van szükség.
h. Az Ügyfél hozzájárulásának megadását követően a Hitelpont Zrt. az Ügyfél személyes
és hiteladatait a Hitelpont Zrt. és az Ügyfél között létrejött szerződés megszűnését
követő tíz (10) évig általános kockázatkezelési célból nyilvántartja és kezeli.
i.

Az Ügyfél a Hitelpont Zrt. által nyilvántartott adatait helyesbítheti, azokról bármikor
térítésmentesen tájékoztatást kérhet valamint élhet a mindenkor hatályos adatvédelmi
törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel.

2. A központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos különös szabályok
a. A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű
adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének, és ezáltal a
hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a KHR-be adatot szolgáltatók
biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése.
b. A HITELPONT Zrt. az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (a továbbiakban a
Hitelszerződés) előkészítése során írásban tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében
eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a
nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat
csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai átadásra
kerülnek vagy kerülhetnek. A tájékoztatásnak részét képezi a Felügyelet által a
honlapján megjelentetett mintatájékoztató.
c. A természetes személy Ügyfelekre vonatkozó szabályok:
i. A Hitelszerződés megkötését megelőzően a HITELPONT Zrt. a KHR-ből
beszerzi az Ügyfél alábbiakban részletezett adatait: írásban hozzájárulását az
alábbi adatok történő lekérdezéséhez:
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1. Azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, 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 cím, elektronikus
levelezési cím
2. Az Ügyfél már megkötött Hitelszerződéseinek adatai: szerződés típusa
és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a
szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege
és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv.
11. § (1) bekezdésébeni meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja, a KHR tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és
időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő
átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az
előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
fennálló tőketartozás összege és pénzneme
3. Az Ügyfél korábban benyújtott, de elutasításra került
Hitelszerződéseinek adatai: az igénylés elutasításának időpontja,
indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az
eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma
ii. Amennyiben az Ügyfél nem adta hozzájárulását az előző pontban
meghatározott adatainak KHR-ből történő lekérdezéséhez, úgy a
HITELPONT Zrt. kizárólag az alábbiakban meghatározott adatokat kéri le:
1. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte
(hely, dátum); a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai; az ügyfél
azonosító adatai; a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
2. Az Ügyfél már megkötött Hitelszerződéseinek adatai: a KHR tv. 11. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja; a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege;
a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és
időpontja.
3. Az Ügyfél korábban benyújtott, de elutasításra került
Hitelszerződéseinek adatai: az igénylés elutasításának időpontja,
indoka; okirati bizonyítékok; jogerős bírósági határozat száma, az
eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
iii. Amennyiben a HITELPONT Zrt. és az Ügyfél között a Hitelszerződés
létrejön, úgy a szerződés megkötését követően a HITELPONT Zrt. az alábbi
adatokat küldi meg a KHR-be:
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1. Az Ügyfélre vonatkozóan: név, születési név; születési idő, hely; 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 cím; elektronikus
levelezési cím.
2. A Hitelszerződésre vonatkozóan: a szerződés típusa és azonosítója
(száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének
időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege; a
szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme; a
törlesztés módja és gyakorisága.
iv. Az iii. pontban meghatározott adatok megküldését megelőzően a
HITELPONT Zrt. beszerzi az Ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a KHR részére megküldött adatainak más referencia-szolgáltató általi
átvételéhez hozzájárul-e.

d. A nem természetes személy Ügyfelekre (gazdasági társaság, európai részvénytársaság,
szövetkezet, lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó a továbbiakban Vállalkozás)
vonatkozó szabályok:
i. A Hitelszerződés megkötését megelőzően a HITELPONT Zrt. a KHR-ből
lekérdezi a Vállalkozás alábbi adatait:
1. azonosító adatok: cégnév, név; székhely; cégjegyzékszám, egyéni
vállalkozói igazolvány szám; adószám
2. a Vállalkozás Hitelszerződéseinek adatai: a szerződés típusa és
azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a
szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege
és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a KHR tv. 14. §ii-ban
meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a KHR tv. 14.
§-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és
meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás
esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett
tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló
megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a
fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló
tőketartozás összege és pénzneme.
3. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba
állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla
vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított
követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának
kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés.
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4. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló
szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés.
ii. Amennyiben a HITELPONT Zrt. és Vállalkozás között a Hitelszerződés
létrejön, úgy a szerződés megkötését követően a HITELPONT Zrt. az alábbi
adatokat küldi meg a KHR-be:
1. A Vállalkozásra vonatkozóan: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám,
egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám
2. A Hitelszerződésre vonatkozóan: a szerződés típusa és azonosítója
(száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének
időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege; a
szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme;
valamint a törlesztés módja.

e. A HITELPONT Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
természetes személynek a Hpt.-ben meghatározott referenciaadatait,
i. aki a hitelnyújtására irányuló, egyedi szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes
legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó
késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
ii. aki a hitel- illetve kölcsön nyújtására irányuló, egyedi szerződés megkötésének
kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot
használ, ha mindez okirattal bizonyítható.
f. Az adatkérési igényben megjelölt a nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül
a KHR-ből a HITELPONT Zrt. részére egyéb adat nem adható át. Természetes
személy referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag a hitel- illetve kölcsön
nyújtására irányuló, egyedi szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához
használható fel.
g. Az adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről a HITELPONT Zrt.
nyilvántartást vezet.
h. A HITELPONT Zrt. köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére átadni. A HITELPONT Zrt. adatátadási kötelezettsége a
már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van.
i.

A HITELPONT Zrt. két munkanapon belül köteles az általa kezelt
referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni. A
HITELPONT Zrt. adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok
módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a HITELPONT Zrt. az adatot az
arról való tudomásszerzést követő két munkanapon belül írásban átadja a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
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Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az Ügyfél adatait a KHR tv. 8. §iii-ban
meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve az
Ügyfél további adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása esetén a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható
módon törli.

k. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv. 5. § (2) bekezdés a) pontjaiv szerint
kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon
belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, amennyiben a nyilvántartott
természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során – a
HITELPONT Zrt. útján – írásban nem kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól,
hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő
legfeljebb öt évig kezelje (A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való
hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a HITELPONT Zrt. útján, azt
követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor
visszavonható).
l.

A HITELPONT Zrt. kifejezetten tájékoztatja az ügyfeleket, hogy bármely
referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai
szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

m. A HITELPONT Zrt. a hozzá beérkező, tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a
referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt
módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.
n. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által
történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A
nyilvántartott a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz nyújthatja be.
o. Amennyiben a kifogásolt referencia-adatot a HITELPONT Zrt. adta át a KHR
részére, úgy a HITELPONT Zrt., illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a
vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal
feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
tájékoztatni.
p. Ha a HITELPONT Zrt. a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott
egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, amely a
változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni.
q. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok
helyesbítése vagy törlése céljából a HITELPONT Zrt. és a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR-be történt bejelentésről
szóló meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a
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nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye.
r. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a kötelezett a törvényben
meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél
benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre
megállapított határidő leteltétől kell számítani.
s. A KHR működtetésére, az adatátadás illetve az adatkezelés és a jogorvoslatok egyéb,
részletes szabályait a KHR tv. és a Hpt. tartalmazza.

Budapest, 2012-06-04
Hitelpont Zrt.

A jelen szabályzat megalkotása során alkalmazott jogszabályok:
 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény

i

KHR tv. 11. § (1) bekezdés: „A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1–1.2 pontja szerinti
referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több
mint kilencven napon keresztül fennállt.”
ii
KHR tv 14. §: „A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja
annak a vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1–2.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a
lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.”
iii
KHR tv. 8. § (1) bekezdés: „A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás – a (3)–(4) bekezdésben, valamint a
9. §-ban foglalt kivétellel – a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott időponttól számított öt évig
kezeli. Az öt év letelte után, illetve a 9. § szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.”
iv
KHR tv. 5. § (2) bekezdés: „A referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a
befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés,
továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződés) megkötését követően írásban átadja a KHR részére a) a természetes személynek a
melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) alpontjai szerinti referenciaadatait,”
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