ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen tájékoztató az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat kivonata. A Szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a
SKYCREDIT Pénzügyi Zrt. honlapján, a www.skycredit.hu oldalon, valamint a központi irodában (3530 Szemere u. 4.) papír
alapon is elérhető.
Az adatkezelő adatai:
Skycredit Pénzügyi Zrt.
székhely: 3530 Miskolc, Szemere u. 4.
cégjegyzékszám: 05-10-000559
email: info@skycredit.hu
képviseli: Lupták Norbert ügyvezető
Érintettek köre
➢ az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, ideértve az ügyfél képviselőjét, megbízottját, meghatalmazottját
➢ az adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő természetes személy, címzett reklámküldemény címzettje
➢ azon egyéb természetes személyek, akiknek adatait a Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák
➢ azon személyek, akik jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti
➢ az adatkezelő székhelyén, telephelyén tartózkodó természetes személy
Az adatkezelési tevékenységek köre
➢ információ kérésével és nyújtásával kapcsolatos adatkezelés
➢ ügyfélazonosítás
➢ ügyféladatbázis módosításával kapcsolatos adatkezelés
➢ KHR-rel kapcsolatos adatkezelés
➢ hitel- és pénzkölcsön nyújtással kapcsolatos adatkezelés
➢ követeléskezeléssel kapcsolatos adatkezelés
➢ követelésvásárlással kapcsolatos adatkezelés
➢ közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
➢ marketinggel kapcsolatos adatkezelés
➢ panaszkezelés
➢ kötvénykibocsátással kapcsolatos adatkezelés
A kezelt adatok köre
Adatkezelő egyes adatkezelésenként eltérő adatokat kezel. Adatkezelő elsődlegesen személyes adatokat, másodsorban
banktitoknak, üzleti titoknak minősülő adatokat, harmadsorban ezekhez az adatokhoz kapcsolódó egyéb adatokat kezel. Az
egyes adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó kezelt adatok pontosan meghatározott köreit a Szabályzat részletesen
tartalmazza.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelések általános céljai a következők: az adatkezelővel kötött, vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése,
végrehajtása, adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése,
kivizsgálása, feltárása.
Az adatkezelések egyedi céljai
➢ az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás
➢ az érintettek azonosítása és az Adatkezelő részéről a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése
➢ a korábban rögzített adatok valóságnak megfelelő módosítása és a törvényi kötelezettségek teljesítése
➢ a kötelező adatkezelés esetén a törvényi kötelezettségek teljesítése, nem kötelező adatkezelés esetén az adatok átadása
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a KHR felé az önkéntes hozzájárulás alapján
➢ hitel vagy pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása és vizsgálata a döntés meghozatala érdekében
➢ követelés rendezése
➢ az adatkezelő szolgáltatásainak publikálása és marketingje
➢ panasz közlésének lehetővé tétele
➢ kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat
nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy az Üzletszabályzat, vagy a Szabályzat szerinti más módon. Ezen felül az adatok
kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező.
Általánosságban az adatkezelés az érintett személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye
visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződés teljesítését követően a Ptk-ban
meghatározott általános elévülési idő lejártáig kezeli, azzal, hogy a szerződést, mint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot az adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint
legalább 8 évig köteles olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri
feladata. Adat, banktitok harmadik személynek kizárólag a törvényekben megszabott esetekben (példálózó felsorolással élve:
KHR, adatkezelő könyvvizsgálója, vagyonellenőre, jogi vagy egyéb szakértője stb. részére), valamint az érintett előzetes és
önkéntes hozzájárulása alapján adható ki. Adatkezelő szerződött Partnerei, akik felé az önkéntes hozzájárulás alapján az átadás
megtörténhet, a vonatkozó hirdetmény(ek)ben, tájékoztatókban kerülnek megnevezésre.
Az érintett az adatkezelő fent meghatározott elérhetőségein keresztül kérdéssel, kéréssel fordulhat az adatkezelőhöz, aki azt a
beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, megválaszolja, megteszi a szükséges lépéseket a Szabályzatban,
valamint jogszabályban foglaltak alapján.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a adatkezelő korlátozza, vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
http:// naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Adatkezelő kijelenti, hogy a célhoz kötöttség, az arányosság, szükségesség elveit, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásait,
hatóságok ajánlásait messzemenően figyelembe veszi és működése során betartja.
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