PÉNZÜGYI STABILITÁSI ÉS FELSZÁMOLÓ
NONPROFIT KFT.,
H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
tel.: + 36 1 321 0116
e-mail: info@psfn.hu
www.psfn.hu

A PÉNZÜGYI STABILITÁSI ÉS FELSZÁMOLÓ NONPROFIT KFT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő neve: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PSFN Kft.)
Adatkezelő székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
Adatkezelő postai címe: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
Központi telefonszám: +36 (1) 321-0116
Központi telefax: +36 (1) 321-0209
Központi e-mail: info@psfn.hu

JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A PSFN Kft. kizárólagos jogkörrel végzi a pénzügyi szervezetek felszámolását, végelszámolását és a kockázati
tőkealap megszüntetését, valamint a pénzintézetek szanálásával összefüggő részfeladatokat; a válsághelyzetbe
került pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében továbbá felügyeleti biztosi tevékenységet
lát el. A tájékoztató célja, hogy ezen feladatok ellátása során a PSFN Kft.-vel kapcsolatba kerülő, személyes adat
alapján azonosított, illetve – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyek (a továbbiakban:
Érintett) megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatos körülményekről, jogaikról,
valamint jogorvoslati lehetőségeikről.

ÁLTALÁNOS FOGALMAK
Jelen tájékoztatóban használt fogalmak alatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottakat kell
érteni, különös tekintettel az alábbiakra:
−

−

−
−

−

személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy hazai jogszabály határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy hazai jogszabály is
meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

−

−

−

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy hazai jogszabállyal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A PSFN Kft. az Érintettek jogait, az érintetti jogok gyakorlását a Rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően
biztosítja. Az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:
Hozzáférés
Az Érintett jogosult arra, hogy a PSFN Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
−
−
−
−
−
−
−
−

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a PSFN Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben
az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az
Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan az adattovábbítás megfelelő
garanciáiról.
A PSFN Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
Érintett által kért további másolatokért a PSFN Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Helyesbítés
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a PSFN Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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Törlés („elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a PSFN Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, a PSFN Kft. pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
−
−
−
−
−

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
az Érintett hozzájárulásán alapuló jogalap esetén az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a PSFN Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés szükséges:
−
−
−
−

−

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a PSFN Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a PSFN Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
−
−
−
−

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a PSFN Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
a PSFN Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a PSFN Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Adathordozhatóság
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a PSFN Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha:
−
−

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy az Érintett és a PSFN Kft. közötti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
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Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Tiltakozás
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a PSFN Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha PSFN Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonása
Az Érintett „Az adatkezelő adatai” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a
PSFN Kft. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Ha az Érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti
a PSFN Kft. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A PSFN Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei
Levelezési cím: székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
Telefon: +36 (1) 321-0116
E-mail: info@psfn.hu
Bíróság
Az eljárásban az érintett választása szerint illetékes lehet a PSFN Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék
(Fővárosi Törvényszék) vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék. A törvényszék soron kívül jár el.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
Peres és nem peres eljárásokban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A PSFN Kft., illetve a megszüntetési és egyéb eljárások (felszámolás, végelszámolás
vagyonelszámolás, valamint vagyonrendezési, szanálási, kockázati tőkealap megszüntetésével kapcsolatos eljárás,
illetve felügyeleti biztosok eljárása) alá vont társaságok (a továbbiakban: pénzügyi szervezet) peres és nem peres
eljárásaiban való részvétel, jogi képviselet ellátása; az eljárások nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A PSFN Kft., a
pénzügyi szervezetek és a pénzügyi szervezetek hitelezőinek érdeke, hogy a PSFN Kft. a peres és nem peres eljárások

4

iratait érkeztesse, az eljárásokban a jogi képviseletet ellássa, a vonatkozó iratanyagot rendszerezetten kezelje,
nyilvántartsa. A képviselet ellátásának szükségszerű velejárója az adatkezelés.
A kezelt adatok köre: Az eljárásokban részt vevő vagy egyébként az eljárásokkal érintett természetes személyek
adatai, melyek köre általános jelleggel nem meghatározható, tipikusan név és egyéb természetes személyazonosító
adatok.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A peres, illetve nem peres eljárás lezárását követő év első napjától
számított 15 év.
Kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A PSFN Kft.-vel – mint felszámoló szervezettel, illetve végelszámolóval szemben – a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 51. § (1) bekezdése,
illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.) 109. § (1) bekezdése alapján – benyújtott kifogások alapján indult eljárásokban való részvétel,
jogi képviselet ellátása.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A PSFN Kft., a
pénzügyi szervezetek és a pénzügyi szervezetek hitelezőinek érdeke, hogy a PSFN Kft. a felszámolási eljárásokban,
illetve a végelszámolásokban érkező kifogásokat érkeztesse, a kifogásolási eljárásokban a jogi képviseletet ellássa,
a kifogásokkal kapcsolatos iratanyagot rendszerezetten kezelje, nyilvántartsa. A kifogások kezelésének szükségszerű
velejárója az adatkezelés.
A kezelt adatok köre: A kifogást előterjesztő személy, meghatalmazott, a kifogásban nevesített természetes személy
általános jelleggel nem meghatározható adatai (tipikusan név és egyéb természetes személyazonosító adatok).
A személyes adatok kezelésének időtartama: A kifogásolási eljárás lezárását követő év első napjától számított 15 év.
Beérkező levelekkel, panaszokkal (együttesen: beadványok) kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Beadványok fogadása, kivizsgálása, megválaszolása, a beadványok nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: A beadványt előterjesztő természetes személyek, az általuk esetlegesen a beadványban
nevesített más természetes személyek következő adatai általános jelleggel nem meghatározható adatai
(jellemzően: név és egyéb természetes személyazonosító adatok), a beadvány során közölt adatok, a beadványra
adott válaszlevélben szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A PSFN Kft., illetve
a PSFN Kft.-vel kapcsolatban kerülő természetes személyek érdeke, hogy a PSFN Kft. a beadványokat fogadja,
megválaszolja, rendszerezetten kezelje, nyilvántartsa. A beadványok kezelésének szükségszerű velejárója az
adatkezelés.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A beadvány megválaszolását követő év első napjától számított 5 év.
Szerződésekben, megállapodásokban szereplő személyes adatok kezelése
Az adatkezelés célja: A szerződések megkötésére irányuló tevékenységekkel, a szerződések teljesítésével, a
szerződésekkel összefüggő joggyakorlással, illetve kötelezettségteljesítéssel összefüggő kapcsolattartás, a
szerződések nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: A szerződést aláíró, illetve a szerződésekben kapcsolattartóként nevesített személyek egyes
adatai (név, beosztás, e-mail cím, munkáltató, telefonszám).
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A PSFN Kft.
működésbeli érdeke, hogy a társaság és más jogi személyek közötti szerződések létrejötte és teljesítése, vagy a
szerződések teljesítését követően kapcsolattartás céljából rendelkezésre álljanak a másik szerződő fél
kapcsolattartójának elérhetőségei.
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A személyes adatok kezelésének időtartama: A PSFN Kft. irattári tervében a beszerzési eljárás típusától, illetve a
szerződés típusától függően megállapított idő.
Jogügyletek Biztonságát Erősítő Keretrendszerből történő adatlekérés
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényből [32. § (1) és
(9) bekezdése] eredő kötelezettség teljesítése, a törvénynek való megfelelés biztosítása. Jogügyletek Biztonságát
Erősítő Keretrendszer (a továbbiakban: JÜB2 rendszer) bevezetésének a célja a lakásmaffia-tevékenység
megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések és a cégügyletekben tapasztalt jogsértések
visszaszorítása.
A kezelt adatok köre: A PSFN Kft.-vel szerződő személy, illetve az ezek képviseletében eljáró személy következő
adatai: természetes személyazonosító adatok (érintettek családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési
helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve); állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt,
letelepedett, illetve EGT állampolgár jogállás, lakcím; arcképmás; aláírás; a bemutatott személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvány, vezetői engedély kiadásáról; érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának,
megsemmisülésének, találásának, megkerülésének ténye; a bemutatott úti okmány cseréjére, találására,
visszaadására, leadására, elvételére, érvénytelenségére vonatkozó adatok; a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány száma, típusa, érvényessége,
meghosszabbításának időtartama, az elveszettként, eltulajdonítottként bejelentett úti okmány, személyazonosító
és tartózkodásra jogosító okmány típusa, azonosító adatai, valamint a Schengeni Információs Rendszerben
elhelyezett figyelmeztető jelzés ténye, a bejelentés időpontja; harmadik országbeli állampolgár esetén: természetes
személyazonosító adatokon túl a kiadott (meghosszabbított) vízum száma, érvényességi ideje, valamint a területi
érvényességére vonatkozó adat, elveszettként, eltulajdonítottként, megsemmisültként bejelentett úti okmány vagy
tartózkodásra jogosító okmány típusa, azonosító adatai, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe elhelyezett
figyelmeztető jelzés ténye, a bejelentés időpontja.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A PSFN Kft. a JÜB2 rendszer használatával összefüggő adatokat addig
az időpontig kezeli, ameddig az adott, a JÜB2 rendszer alkalmazását szükségessé tevő okirat megőrzését a PSFN Kft.
irattári terve előírja.
Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása a PSFN Kft. irodaterületén
Az adatkezelés célja: A PSFN Kft. irodaterületének egyes részein történtek dokumentálása „Az adatkezelés
jogalapja” rovatban feltüntetett célok megvalósulása érdekében.
A kezelt adatok köre: A PSFN Kft. irodaterületére belépő, illetve ott tartózkodó személyek képmása.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdekek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]: 1. A PSFN Kft.
irodahelyiségeiben tartózkodó személyek életének, testi épségének védelme. 2. A PSFN Kft.-nél keletkező, illetve a
PSFN Kft. által kezelt banktitok, fizetési titok, értékpapírtitok, pénztártitok, biztosítási titok, foglalkoztatói
nyugdíjtitok és üzleti titok védelme. 3. A PSFN Kft. által használt vagyontárgyak védelme.
A személyes adatok kezelésének időtartama: felvétel keletkezését követő 3 munkanap.
Bejövő és kimenő számlák kezelése
Az adatkezelés célja: A kiállított, illetve érkezett számlák megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.) 169. §-a alapján.
A kezelt adatok köre: A PSFN Kft. részére terméket értékesítő, illetve szolgáltatást nyújtó természetes személyek;
vevők adatai (számlakiállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe).
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
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A személyes adatok kezelésének időtartama: Az Szvt. 169. §-a alapján legalább 8 év.
Állásra jelentkezők adatainak kezelése
Az adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
A kezelt adatok köre: Állásra jelentkező magánszemélyek által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok,
leggyakrabban: név, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, lakcím, az Érintett által a pályázati anyagban
(önéletrajz, motivációs levél) megadott személyes adatok, elérhetőségek, munkatapasztalatra és végzettségre
vonatkozó információk, fénykép.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás megtételétől számított 6 hónap.

A PSFN KFT. ÉS A MEGSZÜNTETÉSI/EGYÉB ELJÁRÁS ALÁ VONT TÁRSASÁGOK ADATKEZELÉSEI
A PSFN Kft. mindazon megszüntetési és egyéb eljárásokban (felszámolás, végelszámolás vagyonelszámolás,
valamint vagyonrendezési, szanálási, kockázati tőkealap megszüntetésével kapcsolatos eljárás, illetve felügyeleti
biztosok eljárása), amelyekben kirendelésére került sor, illetve feladatot lát el, felszámolói, végelszámolói stb.
feladatainak ellátása érdekében, a megszüntetési és egyéb eljárás lefolytatásával összefüggésben, a
jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása, illetőleg az általa folytatott eljárás eredményes lefolytatása
érdekében, az Érintett hozzájárulása [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], jogi kötelezettség teljesítése [a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], illetve jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
alapján megismerheti, kezelheti a pénzügyi szervezet munkaszervezete által kezelt adatokat, melyek különösen az
alábbiak. Törölt pénzügyi szervezet által korábban kezelt, még nem törölt adatok tekintetében a PSFN Kft. minősül
adatkezelőnek.
Hitelezői igények nyilvántartása
Az adatkezelés célja: A Csődtv. 37. §-a, illetve a Ctv. 106. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás elkészítése és
vezetése. A hitelezői igénybejelentések naprakészségének biztosítása.
A kezelt adatok köre: A nyilvántartásba vett hitelezők, elhalálozásuk esetén örököseik, illetve az ő törvényes
képviselőik, meghatalmazottaik (nyilvántartásba vett hitelezők körébe értendőek a – határidőn belüli és túli –
vitatott hitelezői igénnyel rendelkezők is) alábbi adatai:
− név, állandó lakcím, tőke összeg, kamat összeg, követelés besorolása;
− amennyiben a hitelező elhalálozott, úgy az elhalálozás ténye, és a hagyatékátadó végzés másolata;
− amennyiben a hitelező gyámság/gondnokság alatt áll, úgy a gyámhatósági döntést alátámasztó okiratok
másolatai;
− jogi képviselő neve, címe, e-mail címe, ha a hitelező jogi képviselővel jár el.
Egyebekben minden olyan személyes adat, melyet maga az Érintett tüntetett fel, vagy arra hivatkozott a hitelezői
igénybejelentésében, vagy azzal összefüggésben.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A felszámolási vagyonba nem tartozó vagyoneszközök jogosultjaival kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 136. § (1) bekezdés szerinti vagyonkiadási
kötelezettségeinek teljesítése.
A kezelt adatok köre: A pénzügyi szervezet ügyfelei (örökhagyó, örökös, jogutód), meghatalmazott, törvényes
képviselő következő adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím (értesítési cím), állampolgárság,
azonosító okmány típusa és száma, adóazonosító jel, aláírás-minta, ügyfél azonosító, az Érintett ügyfélszámlájára
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vonatkozó adatok (pl. számlaszám, számlaforgalmi adatok), bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, amennyiben
az ügyfél elhalálozott, úgy az elhalálozás ténye, hagyatékátadó végzés eredeti vagy másolati példánya, továbbá az
örökösök fentebb körülírt adatai.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
Pénztári tagi egyenlegekkel kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45/B. § (9)
bekezdése alapján fennálló, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek kielégítésére vonatkozó kötelezettség
teljesítése.
A kezelt adatok köre: Pénztári tag (örökhagyó, örökös, jogutód), meghatalmazott, törvényes képviselő személyes
adatai (név, cím, tagazonosító, tagi egyenleg, anyja neve, születési hely idő, adóazonosító, örökös neve, öröklési
arány, egy örökösre jutó örökrész, hagyatéki végzés száma).
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti
ügyfélazonosítás
Az adatkezelés célja: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglalt ügyfél-átvilágítási kötelezettség (a Pmt. 7-11. §-ai) teljesítése.
A kezelt adatok köre: Az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, a képviselő adatai, melyek a
Pmt. 7. § (2) bekezdése alapján következők: a természetes személy családi és utóneve; természetes személy
születési családi és utóneve; állampolgárság; születési helye és ideje; anyja születési neve; lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási helye; azonosító okmányának típusa és száma; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet neve, rövidített neve; székhelye; külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik
– magyarországi fióktelepének címe; főtevékenysége; képviseletére jogosultak neve és beosztása; kézbesítési
megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén
cégjegyzékszáma; egyéb jogi személy esetén létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat
száma vagy nyilvántartási száma; adószáma.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A Pmt. 57. § (1) bekezdése és 58. § (1) bekezdése alapján, az üzleti
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig, valamint a felügyeletet ellátó
szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a
megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított 10 évig.
A pénzügyi szervezet értékesítésre kerülő vagyontárgyain közhiteles nyilvántartásba bejegyzett joggal
rendelkező, vagy a pénzügyi szervezet értékesítésre kerülő vagyontárgyaira vonatkozóan a felszámolás
elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlási joggal
rendelkező személyek azonosítására és az őket megillető jogokra vonatkozóan vezetett nyilvántartás
Az adatkezelés célja: A Csődtv. 48. § (2) és (2b) bekezdésében (jogosultak értesítése az értékesítés megkezdéséről,
nyilvántartás vezetése a jogosultakról), illetve a Ctv. 103. § (1) bekezdésében foglalt értékesítési kötelezettség
teljesítése.
A kezelt adatok köre: A pénzügyi szervezet értékesítésre kerülő vagyontárgyain közhiteles nyilvántartásba
bejegyzett joggal rendelkező, vagy a pénzügyi szervezet értékesítésre kerülő vagyontárgyaira vonatkozóan
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közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlási joggal rendelkező személyek adatai [név,
lakcím (értesítési cím), születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, e-mail cím, telefonszám].
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A felszámolási eljárás jogerős lezárásáig.
Nyilvántartás vezetése a vagyonértékesítésből kizárt természetes személyekről
Az adatkezelés célja: A Csődtv. 48. § (2) és (2a) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése annak érdekében,
hogy a vagyonértékesítés során vevői oldalon ne vehessenek részt a jogszabály alapján kizárt személyek.
A kezelt adatok köre: A Csődtv. 49. § (3) és (3b) bekezdéseiben meghatározott, a vagyonértékesítésből kizárt
természetes személyek neve, lakcíme, értesítési címe.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A felszámolási eljárás jogerős lezárásáig.
A vagyonértékesítés során résztvevő pályázók, árverezők adatainak kezelése
Az adatkezelés célja: A pénzügyi szervezet vagyonának értékesítésére vonatkozó kötelezettség [Csődtv. 48. § (1)
bekezdése] teljesítése. A Csődtv. 49/G. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségek teljesítése (az árverező, a
pályázó, az őt képviselő személyek személyazonosságának ellenőrzése; a személyazonosság ellenőrzése és a
hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
megkeresése; az adatigénylésekről és az azokkal érintett jogügyletekről nyilvántartás vezetése).
A kezelt adatok köre: Árverező, pályázó, az őt képviselő személyek lakcímadatai és értesítési címe.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A jogszabály alapján az ellenőrzés során megismert adatok papír alapú
másolatát az iratoktól elkülönítve zártan kell kezelni, és 5 év őrzést követően meg kell semmisíteni.
A pénzügyi szervezet követeléseivel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A pénzügyi szervezet követeléseinek behajtására irányuló, jogszabályban előírt kötelezettség
[Csődtv. 48. § (1) bekezdése, illetve a Ctv. 103 § (1) bekezdése] teljesítése.
A kezelt adatok köre: A követelések természetes személy kötelezettjeinek (beleértve a biztosíték nyújtókat és a
mellékkötelezetteket is) következő adatai: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím,
aláírás minta, ügyfél ügyfélszámlára vonatkozó adatok (számlaszám, számlaforgalmi adatok); meghatalmazottak
személyes adatai.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított 8 évig, valamint a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó
hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig.
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) részére történő adatszolgáltatás
Az adatkezelés célja: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 228. § (6) bekezdése szerinti adatátadási kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: A kártalanításra jogosult ügyfeleknek a Hpt. 2. mellékletében meghatározott azonosító adatai.
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Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A Befektető-védelmi Alap (BEVA) általi kártalanítás érdekében végzett adatszolgáltatás
Az adatkezelés célja: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 216. § (2) bekezdése szerinti
adatátadási kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: Az adatkezelés érintettjei a kártalanításra jogosult ügyfelek. A pénzügyi szervezet köteles a
kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatokat a BEVA által meghatározott formában és módon előállítani,
majd a BEVA rendelkezésére bocsátani. A BEVA jogosult a pénzügyi szervezetnél minden olyan adathoz személyesen
is hozzáférni, amely a kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alapján
történő kárrendezés érdekében végzett adatkezelés
Az adatkezelés célja: A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV.
törvény (a továbbiakban: Kárrendezési tv.) 14. § (2) bekezdése szerinti adatátadási kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: A kárrendezésre jogosult ügyfelek alábbi adatai:
− a jogosult azonosításához szükséges adatok;
− a követelésre vonatkozó adatok;
− a Kárrendezési tv. 16. § (3) bekezdése alapján megfizetett összeg;
− a Kárrendezési tv. 16. § (4) bekezdése szerinti hozam összege.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
Tulajdonosi megfeleltetéssel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja: A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tpt. 149. §-a szerinti
feladatellátásának elősegítése.
A kezelt adatok köre: A pénzügyi szervezet értékpapírral rendelkező ügyfeleinek adatai (név, anyja neve, születési
hely, idő, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, értékpapír darabszáma).
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: Nem értelmezhető.
A központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás
Az adatkezelés célja: Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.
évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHRtv.) 6. § (3)-(6) bekezdése alapján a BISZ Központi Hitelinformációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás –
részére.
A kezelt adatok köre: A KHRtv. szerint nyilvántartott személyeknek a KHRtv. melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és
1.2 pontjának a)-d) és k) alpontja szerinti adatai (ún. referenciaadatok).
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
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A személyes adatok kezelésének időtartama: A referenciaadatok törlésére egyébként előirányozott határidő.
A pénzügyi szervezetekkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A pénzügyi szervezet magatartását, tevékenységét, mulasztását kifogásoló beadványok
(panasz) fogadása, kivizsgálása, megválaszolása, a panaszok pénzügyi szervezet általi nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: A panaszt benyújtó természetes személyek, az általuk esetlegesen a beadványban nevesített
más természetes személyek adatai (név és egyéb természetes személyazonosító adatok, a panasz során közölt
adatok, a panaszra adott válaszlevélben szereplő személyes adatok).
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A pénzügyi szervezet,
illetve a pénzügyi szervezet ügyfeleinek érdeke, hogy a pénzügyi szervezet a panaszokat fogadja, megválaszolja,
rendszerezetten kezelje, nyilvántartsa. A panaszok kezelésének szükségszerű velejárója az adatkezelés.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A pénzügyi szervezet szerződéseiben, megállapodásaiban szereplő személyes adatok kezelése
Az adatkezelés célja: A szerződések megkötésére irányuló tevékenységekkel, a szerződések teljesítésével, a
szerződésekkel összefüggő joggyakorlással, illetve kötelezettségteljesítéssel összefüggő kapcsolattartás, a
szerződések nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: A szerződést aláíró, illetve a szerződésekben kapcsolattartóként nevesített személyek neve,
beosztása, e-mail címe, munkáltatója, telefonszáma.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek érvényesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A pénzügyi szervezet
érdeke, hogy a társaság és más jogi személyek közötti szerződések létrejötte és teljesítése, vagy a szerződések
teljesítését követően kapcsolattartás céljából rendelkezésre álljanak a másik szerződő fél kapcsolattartójának
elérhetőségei.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
Bejövő és kimenő számlák kezelése
Az adatkezelés célja: A kiállított, illetve érkezett számlák megőrzésének kötelezettsége az Szvt. 169. §-a alapján.
A kezelt adatok köre: A pénzügyi szervezet részére terméket értékesítő, illetve szolgáltatást nyújtó természetes
személyek és vevők adatai (számlakiállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe).
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: Az Szvt. 169. §-a alapján legalább 8 év.
Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre jogosult aláírásmintájának kezelése befektetési vállalkozásoknál
Az adatkezelés célja: Az értékpapírok feletti rendelkezés jog gyakorlásának ellenőrzése a Tpt. 143. § (4) bekezdése
alapján.
A kezelt adatok köre: Az ügyfelek (értékpapírszámla felett rendelkezésre jogosultak) aláírásmintája.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A személyes adatok kezelésének időtartama: A pénzügyi szervezet Cégnyilvántartásból való törlését követő 8 év.
A pénzügyi szervezeteknél állásra jelentkezők adatainak kezelése
Az adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése.

11

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
A kezelt adatok köre: Állásra jelentkező magánszemélyek következő adatai: név, anyja neve, születési hely, idő,
adóazonosító jel, lakcím, az érintett által a pályázati anyagban (önéletrajz, motivációs levél) megadott személyes
adatok, elérhetőségek, munkatapasztalatra és végzettségre vonatkozó információk, fénykép.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás megtételétől számított 6 hónap.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
A PSFN Kft. munkavállalói munkaköri kötelezettségeiből eredő feladataik ellátása érdekében ismerhetnek meg
személyes adatokat, például ügyintézés, okiratszerkesztés, ellenjegyzés érdekében, a PSFN Kft. ügyvezetője és a
szervezeti egységek vezetői ellenőrzési jogkörükben eljárva, iratkezelési feladatok elvégzése céljából az
iratkezelésben, irattározásban résztvevő munkavállalók, belső ellenőr az általa lefolytatott vizsgálatok elvégzése
céljából. A PSFN Kft. valamennyi munkavállalójának titoktartási kötelezettsége áll fenn, mely a munkaviszony
megszűnését követően is fennmarad. A munkaszerződések alapján a munkavállalók kötelesek a feladatkörük
ellátása során tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, banktitkot, értékpapírtitkot, fizetési titkot,
pénztártitkot, biztosítási titkot, foglalkoztatói nyugdíjtitkot és üzleti titkot megőrizni, ezen adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályokat betartani.
Jogszabályban meghatározott esetekben és címzettek – ideértve különösen a bíróságokat, ügyészségeket és
hatóságokat – részére a PSFN Kft. személyes adatokat továbbíthat. A PSFN Kft. által megbízott ügyvédi irodák a
megbízási szerződéseknek és a vonatkozó jogszabályoknak – így az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény törvényben foglalt titoktartási kötelezettségnek is – megfelelően kötelesek az átadott adatokat kezelni.
A személyes adatokat a PSFN Kft. a részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző
személyek, szervezetek megismerhetik, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. A PSFN Kft. iratainak
megőrzésére, rendezésére és tárolására szolgáltatót (PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Korlátolt
Felelősségű Társaság; székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) bízott meg. A PSFN Kft. az iratkezelési
műveletek támogatása céljából iratkezelő szoftvert alkalmaz. Fejlesztési igény, illetve karbantartási feladat
teljesítése során az iratkezelési szoftvert fejlesztő cégnek (SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46.) lehetőségében áll hozzáférni az iratkezelő szoftverben tárolt személyes
adatokhoz.

***
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