TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk, az ARGENTA LÍZING ZRt. pénzügyi vállalkozási tevékenysége során különböző
érintettek, eltérő forrásból származó személyes adatainak kezelését végzi.
A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek Társaságunk, az ARGENTA LÍZING
ZRt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-045231, adószám: 13492245-2-41, levelezési
cím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., telefonszám: 06/1/391-4818, fax: 06/1/391-4819, e-mail cím:
argenta@argentalizing.hu) minősül.
Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy meghatározott esetekben Társaságunk a személyes adatok kezelésének célját és
eszközeit más adatkezelővel közösen határozza meg. Azoknak az adatkezeléseknek a felsorolását, melyeket a közös
adatkezelés érint – a társ-adatkezelő nevének, elérhetőségének, az adatkezelők személyes adatok kezeléséért fennálló
kötelezettségei és felelősségük megoszlásának, valamint az adatkezelőknek az érintettekkel szembeni szerepének és velük
való kapcsolatának feltüntetésével – Társaságunk részletes adatkezelési tájékoztatója rögzíti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk adatvédelmi tisztviselője Horkai Ágnes, akit személyes adatainak kezelésével
összefüggésben a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. levelezési címen, illetve elektronikus úton az
argenta@argentalizing.hu e-mail címen érhet el.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk egyrészről azon természetes személy ügyfelei adatainak kezelését végzi, mely
személyekkel pénzügyi kölcsönszerződést, illetve lízingszerződést kötött. A személyes adatok kezelésének célja ebben az
esetben az, hogy Társaságunk biztosítani tudja a megkötött kölcsön-, illetve lízingszerződés alapján létrejött jogviszony
fenntartását, továbbá az adatok kezelése szükséges a jogviszony módosításához, megszüntetéséhez, valamint a
Társaságunknak a szerződés alapján, azzal összefüggésben fennálló kötelezettségeinek teljesítéshez és jogszerű
igényeinek, követeléseinek érvényesítéséhez is.
Társaságunkkal pénzügyi kölcsön-, illetve lízingszerződést kötő érintett személyek adatainak kezelése egyrészről a felek
között fennálló szerződéses kapcsolaton alapul, másrészről egyes adatok kezelését a Társaságunkra irányadó kötelező
jogszabályok is előírják, továbbá vannak olyan személyes adatok, melyek kezeléséhez Társaságunknak jogos érdeke
fűződik.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön Társaságunkkal pénzügyi kölcsön-, illetve lízingszerződést kötött, úgy Társaságunk
kezeli az Ön által a szerződéskötés körében átadott valamennyi személyes adatot, és a szerződéses jogviszony teljesítése
során, valamint a szerződés megszüntetése körében Ön által benyújtott beadványban, kérelemben, egyéb nyilatkozatban
szereplő, illetve a fentiektől eltérő módon Társaságunk tudomására hozott adatot.
Társaságunk olyan személyes adatokat is kezel Önről, melyeket a Központi Hitelinformációs Rendszer tartalmaz, és melyek
adatokhoz Társaságunk a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR
törvény) alapján előírt kötelező ellenőrzések lefolytatása keretében jut hozzá.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a pénzügyi kölcsön-, illetve lízingszerződés esetleges megszüntetését követően is kezeli
személyes adatait abban az esetben, ha Társaságunknak a kölcsön-, illetve lízingszerződésen alapuló követelése áll fenn
Önnel szemben. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha Társaságunk a követelés érvényesítése
érdekében végrehajtási eljárást indít, úgy a fent felsorolt adatokon túlmenően Társaságunk azokat a személyes adatait is
kezeli, melyeket Társaságunk a végrehajtási eljárás keretei között ismer meg.
Amennyiben a pénzügyi kölcsön-, illetve lízingszerződéssel összefüggésben Ön bármilyen bírósági, hatósági, vagy egyéb
eljárást (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az adósságrendezési eljárást, a Pénzügyi Békéltető Testület
döntéshozatalára irányuló eljárást) indít Társaságunkkal szemben, illetve abban az esetben, ha az eljárás megindítását
Társaságunk kezdeményezi Önnel szemben, úgy Társaságunk kezeli az Ön azon személyes adatait is, melyek ebben az
eljárásban jutottak Társaságunk tudomására az Ön által benyújtott okiratok, illetve megtett nyilatkozatok útján.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön a kölcsön-, illetve lízingszerződéssel kapcsolatban Társaságunknál telefonon
panaszt nyújt be, úgy a beszélgetést a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény kötelező előírása
alapján rögzítjük, és a hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrizzük, és kezeljük azt harmadik személyek
részére – kivéve, ha a felvétel kiadását az MNB kéri – nem adjuk át. A beszélgetés rögzítésének – és így a személyes adatok
kezelésének célja, hogy Társaságunk az Ön által benyújtott panaszt ki tudja vizsgálni, és arra törvényi határidőben
megfelelő választ tudjon adni. Kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, illetve térítésmentesen rendelkezésre
bocsátjuk a hangfelvételről készült jegyzőkönyvet.
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által kezelt személyes adatok felsorolását – Társaságunk adatkezelést megalapozó
egyes tevékenységei szerint lebontva – Társaságunk részletes adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
Társaságunk kezeli azon természetes személyek adatait is, akikkel nem közvetlenül, szerződéskötés útján került
kapcsolatba. Az adatkezeléssel érintettek ebben az esetben azok a személyek, akik más pénzügyi intézményekkel kötöttek
korábban pénzügyi kölcsön-, illetve lízingszerződést, és amely szerződéses jogviszonyba Társaságunk időközben az
ügyféllel eredetileg szerződő finanszírozó pozíciójába lépett.
Abban az esetben, ha Társaságunk az Ön személyes adataihoz a fenti módon jutott hozzá, úgy az adatok forrása az Önnel
eredetileg szerződő finanszírozó, illetve az általa átadott teljes szerződéses dokumentáció. Tájékoztatjuk, hogy személyes
adatai kezelésének célja egyrészről annak a szerződéses jogviszonynak a fenntartása és folyamatos teljesítése, szükség
esetén módosítása, vagy adott esetben megszüntetése, melybe Társaságunk a korábbi finanszírozó helyett belépett.

Másfelől az adatokat abból a célból is kezeljük, hogy a szerződés alapján Társaságunkat jogszerűen megillető követelést
Önnel szemben érvényesíteni tudjuk.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a fenti esetben a Társaságunk által megjelölt adatkezelési célokhoz
kapcsolódóan, Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy azt a szerződéses jogviszonyt, melybe a korábbi finanszírozó
jogutódjaként belépett, továbbra is fenn tudja tartani, abból fakadó kötelezettségeit a szerződés, valamint a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni, illetve jogait, jogos érdekeit – ideértve a szerződésen alapuló követelést
is – gyakorolni, érvényesíteni tudja. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra is, hogy Társaságunknak jogos érdeke fűződik
továbbá ahhoz, hogy azon szerződések vonatkozásában is meg tudjon felelni a kötelező fogyasztóvédelmi szabályoknak,
melyeket eredetileg nem ő kötött meg az ügyfelekkel, ehhez pedig elengedhetetlen a Társaság részéről az érintettekre
vonatkozó teljes átadott szerződéses dokumentáció ismerete, és ennek folytán a személyes adatok kezelése.
Tájékoztatjuk, hogy ahhoz, hogy személyes adatait a Társaságunkat megillető jogos érdek alapján kezelni tudjuk, a
kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melyről bővebb tájékoztatást
weboldalunkon (http://www.argenta.hu/lizing) talál az „Adatvédelem” menüpont alatt.
A Társaságunk által Önről kezelt személyes adatok tárolásának időtartama a Társaságunk által folytatott egyes
adatkezelési tevékenységek vonatkozásában eltér egymástól. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelési idejét
egyrészről a kötelező jogszabályi előírások jelölik ki Társaságunk, másrészről viszont meghatározott esetekben
Társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az adatok vonatkozásában hosszabb kezelési időtartamot állapítsunk
meg, mely jogos érdek fennállását a Társaságunk által elvégzett érdekmérlegelési teszt igazolja. Kérjük, hogy az egyes
adatkezelési tevékenységekre vonatkozó adattárolási, és -kezelési időtartamokról való tájékozódás érdekében
tanulmányozzák át a http://www.argenta.hu/lizing weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatónkat.
Az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz az ARGENTA LÍZING ZRt-vel szerződéses
kapcsolatban álló kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók hozzáférhetnek, részükre – külön adatfeldolgozási
szerződés alapján – egyes adatok átadásra kerülnek. Társaságunk részére adatfeldolgozási tevékenységet végző
vállalkozások részletes felsorolását - az adatfeldolgozó által megismerhető személyes adatok, valamint a kiszervezett
tevékenység pontos megjelölésével – Társaságunk részletes adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy abban az esetben, ha a Társaságunkhoz hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának
megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről pontosan meghatározott személyes
adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy az irányadó jogszabályok által előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében
jogosultak és kötelesek vagyunk a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani. Fel kívánjuk hívni
figyelmét arra, hogy amennyiben Társaságunknak a szerződés alapján Önnel szemben követelése áll fenn, úgy ennek
érvényesítése érdekében az ehhez szükséges személyes adatok átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személyek
(jogi képviselő) részére. Amennyiben Társaságunkat a KHR törvény adatszolgáltatásra kötelezi, úgy Társaságunk az Önről
kezelt személyes adatokat –a jogszabály által előírt körben – átadja a Központi Hitelinformációs Rendszer részére.
Abban az esetben, ha az adatok továbbításának fent meghatározott feltételei nem teljesülnek, a személyes adatokat
Társaságunk kizárólag az Ön erre vonatkozó kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén,
továbbíthatja harmadik személyek részére.
Tájékoztatjuk, hogy Ön a Társaságunk által kezelt személyes adatairól bármikor felvilágosítást kérhet,
adathordozhatósághoz való joga alapján Ön jogosult továbbá arra is, hogy – ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy
az Önnel kötött szerződésen alapul – a Társaságunk által kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy az Ön által megadott, és Társaságunk adatbázisában tárolt adatok a
valóságnak nem felelnek meg, úgy kérheti az adatok helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ARGENTA LÍZING ZRt. adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Ön kérheti
a Társaságunk részére megadott személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.
Amennyiben személyes adatainak kezelését az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön az adatok kezeléséhez adott
hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni írásban, az ARGENTA LÍZING ZRt., 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
postacímre, vagy a argenta@argentalizing.hu e-mail címre küldött levél útján. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy
amennyiben személyes adatainak kezelését a hozzájáruláson kívüli más jogalap (szerződés, jogszabályi előírás, jogos
érdek) is lehetővé teszi, úgy adatait a hozzájárulás visszavonását követően is jogszerűen kezelhetjük, mely körülmény
fennállását kérelmének elbírálása körében külön jelezzük Önnek. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem
befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően
végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha
Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem
vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Társaságunk részletes adatkezelési tájékoztatóját, melyből a Társaságunk által folytatott adatkezelési tevékenységre
vonatkozó további információkat ismerhet meg, weboldalunkon, a http://www.argenta.hu/lizing címen érheti el, az
„Adatvédelem” menüpontra kattintva.
Budapest, 2018. május 22.
ARGENTA LÍZING ZRt.

