Adatvédelmi tájékoztató
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az érintett tájékoztatása arról, hogy az Ön által igénybe vett
szolgáltatások keretében az MKB Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest,
Lőportár utca 24.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-271964; a továbbiakban a „Társaság”) milyen adatokat
gyűjt az érintettől, és hogyan kezeli, illetve használja fel, valamint kiknek teszi hozzáférhetővé az Ön
személyes adatait.
1. Preambulum
A Társaság számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.
Amennyiben az érintett értesülni kíván a Társaság rendezvényeiről, feliratkozik a hírlevélre vagy üzleti
együttműködés, kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a Társaság részére, úgy az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.
2. Értelmező rendelkezések
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az
adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
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hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos
forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és
szervezési megoldások rendszere.
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.
3. A jelen Tájékoztató hatálya
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya azon érintettre terjed ki, aki értesülni kíván a Társaság rendezvényeiről, feliratkozik a hírlevélre vagy a Társasággal és az MKB Bank Zrt.-vel való üzleti együttműködés, kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait, valamint azok képviselőjére, megbízottjára és meghatalmazottjára.
4. Adatkezelő
A jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében az Ön személyes adatai vonatkozásában a Társaság, valamint az MKB Bank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg. 01-10040952) közös adatkezelőként járnak el. (A Társaság és az MKB Bank Zrt. együttesen „MKBC”.)
5. Adatkezelés célja és jogalapja
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az MKBC
és partnerei termékeiről és szolgáltatásairól, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, az MKBC tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információk továbbítása részére elektronikus levél útján,
illetve az érintett által megrendelt szolgáltatásoknak az érintett részére történő nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja:
 az érintett önkéntes hozzájárulása (az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján), melyet Ön
bármikor önkéntesen jogosult visszavonni; továbbá
 az érintettel megkötött szerződés teljesítése (95/46/EK irányelv közvetlenül hatályos b)
pontja alapján), illetve
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az MKBC-ra vonatkozó egyéb polgári jogi kötelezettség teljesítése (az Infotv. 6. § (5) bekezdés
a) pontja alapján).

6. A kezelt adatok köre
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból az MKBC a szolgáltatásai nyújtása érdekében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
 név, úgymint titulus, vezetéknév, keresztnév, cégnév – ezen adatokat az érintett azonosítása
érdekében kezeli;
 kapcsolattartási adatok, úgymint lakcím (irányítószám, helység, cím), telefonszám, e-mail cím,
web cím – ezen adatokat az érintettel történő kapcsolattartás érdekében kezeli;
 az MKBC szolgáltatásához kapcsolódó adatok – ezen adatok szükségesek a szolgáltatások nyújtásához;
 az MKBC szolgáltatását tartalmazó szerződés adatai – ezen adatokat az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat keretében, annak létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése érdekében kezeli.
Ezen adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy Önt az MKBC azonosítsa, Önnel kapcsolatba lépjen, az Ön
részére szolgáltatást nyújtson.
7. Általános rendelkezések
Az MKBC a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokból különleges adatot nem kezel.
Az MKBC a megadott személyes adatokat kizárólag a cél fennállásáig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Ön személyes adatait – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
– a szolgáltatásra vonatkozó szerződésének hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés időtartamáig (azaz főszabály szerint 5 évig) őrzi meg.
A személyes adatok harmadik személy részére – a jelen tájékoztatóban foglaltakon kívül – nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokhoz kizárólag a Társaság tagjai, valamint a Társaság,
illetve az MKB Bank Zrt. azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az MKBC a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb hazai
és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az MKBC védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Fontos, hogy a nyilvántartásokban szereplő adatok pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az
Ön személyes adatai megváltoznak az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződése hatálya alatt, arról a
Társaságot köteles tájékoztatni.
Az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság és/vagy az MKB Bank Zrt. marketingtevékenysége ellátása céljából közvetlenül – telekommunikációs eszköz útján és/vagy elektronikus
úton és/vagy írásban –, az átadott elérhetőségein megkeresse.
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A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés során a Társaság az Ön személyes adatait az alábbi
adatfeldolgozók részére továbbíthatja:
Az adatfeldolgozó
neve, elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által
nyújtott szolgáltatások

VIA CREDIT Kft. (székhely: 1048 Budapest,
Kordován tér 9. 6.
em. 31.; adószám:
23827301-2-41; cégjegyzékszám: Cg. 0109-980061)

adatrögzítés, technikai
háttér biztosítása, ügyfélkapcsolat

DAG Ideas Kft. (székhely: 1138 Budapest,
Viza u. 7/a 7/1.; adószám: 24797991-241)

adatrögzítés, szerverszolgáltatás, postázás,
kézbesítés, technikai
háttér biztosítása

Az adatfeldolgozó részére továbbított adatok köre
a fenti 6. pontban meghatározott adatok teljes
köre

a fenti 6. pontban meghatározott adatok teljes
köre

Az adatfeldolgozás
időtartama
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés
időtartama, illetőleg azt követően a
polgári jogi elévülés időtartamáig,
ha jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés
időtartama, illetőleg azt követően a
polgári jogi elévülés időtartamáig,
ha jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik

Amennyiben az érintett szerződést köt az MKB Bank Zrt.-vel vagy hozzájárul ahhoz, hogy adatait az
MKB Bank Zrt kezelje, abban az esetben az utóbbi adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések
az irányadóak az érintett és az MKB Bank Zrt között, mely azonban a Társaság adatkezelését nem érinti.
8. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó különös rendelkezések
8.1. Hirlevél küldése
A Társaság az ügyfelei és a vele kapcsolatban álló egyéb üzleti partnerek, érdeklődők számára az előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulásuk alapján hírlevelet küld, és ebből a célból a fent
meghatározott adatokat nyilvántartja.
A hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére írásbeli adatfeldolgozási megállapodás alapján, adatfeldolgozóként a jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”) jogosult. Az adatfeldolgozás az
Adatfeldolgozó harmadik országban működő szervereinek az igénybevételével is történhet.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 91985 /2015.
8.2. A Társaság szakmai rendezvényeivel kapcsolatos anyagok küldése
A Társaság rendszeresen szervez szakmai rendezvényeket az ügyfelek és a vele kapcsolatban álló egyéb
üzleti partnerek, meghívottak számára. A Társaság az érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen szakmai rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és
ebből a célból a fenti adatokat kezeli, nyilvántartja.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92291/2015.
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8.3. Üzleti kapcsolattartás céljából kezelt adatok
A Társaság és az MKB Bank Zrt. az ügyféladatokon kívül üzleti kapcsolatépítés céljából további személyek elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait (cégnév, pozíció) is kezeli, gyűjti papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-98353/2016.
Az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság és/vagy az MKB Bank Zrt. üzleti kapcsolatépítés céljából közvetlenül – telekommunikációs eszköz útján és/vagy elektronikus úton és/vagy
írásban –, az átadott elérhetőségein megkeresse.
9. Az érintettek jogai
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében további információkat is kérhetünk az érintettől.
Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését és zárolását is. Az érintett kérheti, hogy
a Társaság törölje személyes adatait, azonban előfordulhat, hogy a Társaság jogszabályi kötelezettsége
ezen adatok megőrzése; ebben az esetben a törlési kérelemnek a jogszabályi kötelezettség teljesítését
követően tesz eleget a Társaság. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot abban az esetben,
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintettet megilleti továbbá a tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés vagy adattovábbítás kizárólag jogi kötelezettség teljesítése, vagy a Társaság, az adattovábbítás címzettje valamint egyéb
harmadik személy jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges (kivéve a kötelező adatkezelést), illetőleg törvényben meghatározott egyéb esetben. Ezeket a tiltakozásokat a kézhezvételt követő
30 napon belül a Társaság kivizsgálja. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntésünkkel az érintett
nem ért egyet, a tiltakozást elutasító döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogában áll bírósági eljárást kezdeményezni.
Amennyiben az érintett úgy látja, hogy a jogait megsértették, felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +36-1-3911400; fax: +36-1-3911-410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósági eljárást kezdeményezhet
a Társasággal szemben többek között személyes adatainak jogellenes kezeléséből vagy az adatbiztonsági követelmények megsértéséből eredő kárának megtérítése iránt. A Társaság ezúton tájékoztatja,
hogy a kereseti kérelmet az érintett lakóhelye vagy magyarországi tartózkodási helye szerint illetékes
bíróság előtt lehet előterjeszteni.
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Az érintett a fenti jogait a Társaság valamely elérhetősége útján gyakorolhatja.
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.
10. Nyilatkozatok és szavatosságok
A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezett és egyértelmű hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy az
MKBC a fenti adatokat kezelje, feldolgozza, azokat továbbítsa az Adatfeldolgozók részére. Az Adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megfelelő szintű adatvédelmet és adatbiztonságot
biztosítanak. Az Adatfeldolgozók az MKBC utasításainak megfelelően végzik a továbbított adatok feldolgozását.
Kijelentjük, hogy az MKBC által átadott jelen Tájékoztatóban foglaltakat megismertük és annak tartalmát magunkra nézve elfogadjuk. Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a vonatkozó jogszabályok
betartásával az MKBC jogosult arra, hogy a jelen hozzájárulás alapján gyűjtött adatokat adatfeldolgozás
céljára továbbítsa az Adatfeldolgozók részére. A jelen hozzájárulás aláírásával kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az MKBC a fentieknek megfelelően kezelje adatainkat, beleértve azok továbbítását
is. A jelen nyilatkozat aláírásával megadott hozzájárulás megfelelő tájékoztatás birtokában megadott
hozzájárulásnak minősül.
Kijelentjük, hogy a társaságunk vagy annak ügyfelei, azok kapcsolattartói, munkavállalói, egyéb képviselői adatait azok kifejezett, egyértelmű és önkéntes, megfelelően tett hozzájárulása alapján továbbítja/továbbította az MKBC részére. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a jelen hozzájárulás teljesítésével összefüggésben olyan adatot továbbítottunk az MKBC részére, amely harmadik személy személyes adatának, üzleti titkának vagy banktitkának minősülhet, kötelességünk és felelősségünk, hogy
megszerezzük a kérdéses harmadik személy hozzájárulását az adattovábbításhoz, illetve ahhoz, hogy
azt az MKBC a fentieknek megfelelően megismerhesse, kezelhesse és továbbítsa az Adatfeldolgozók
részére.
Az MKBC és az Adatfeldolgozók az Ön adatait a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt
adattovábbítások kivételével nem továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az MKBC és az
Adatfeldolgozó dolgozóin, illetve adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az MKBC által
végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv. előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.
A jelen Tájékoztató megismerésével felmentést adunk az üzleti, értékpapír- és banktitokra vonatkozó
rendelkezések alól az MKBC és annak Adatfeldolgozói részére, egyben hozzájárulunk ahhoz, hogy üzleti, értékpapír- és banktitoknak minősülő adatainkat, információinkat, dokumentumainkat az MKBC
és annak Adatfeldolgozói teljes terjedelmében és tartalmában megismerjék.
11. A jelen Tájékoztató módosítása
Az MKBC – a jogszabályok által meghatározott keretek között – időről időre módosíthatja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az MKBC jogi kötelezettségeinek,
valamint az érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Kérjük, hogy az esetleges változások megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályát. A jelen Tájékoztató utolsó módosításának dátuma 2016. május 25.
MKB Consulting Korlátolt Felelősségű
Társaság
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