
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. §-ának (2) 
bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatja az UniCredit Leasing Hungary Zrt., UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.,  
UniCredit Ingatlanlízing Zrt., UniCredit Leasing Kft. (továbbiakban együttesen: UniCredit Leasing) tisztelt ügyfeleit a 
személyes adatok kezelésének feltételeiről az Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően:  
 
Személyes adat: bármilyen meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a 
természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – 
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 
Az UniCredit Leasing személyes adatokat a lízing- ill. kölcsönszerződés (továbbiakban: finanszírozási szerződés) 
létrejöttével, nyilvántartásával és a finanszírozási szerződés teljesítésével összefüggésben kezel. E célokkal 
összefüggésben az UniCredit Leasing a tudomására jutott adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) és a pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti.  
 
Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint az Adatvédelmi szabályzatban 
meghatározottak szerinti időtartam alatt kezelheti. 
 
Az UniCredit Leasing a létre nem jött finanszírozási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat az Adatvédelmi 
szabályzatban meghatározottak szerint jogosult kezelni.  
 
Az UniCredit Leasing köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződéssel kapcsolatos 
minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek 
kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes alap.  
 
Az UniCredit Leasing az érintett személyes adatait, továbbá banktitoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől kapott 
írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítására jogszabály által 
felsorolt szervezetek számára a jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése 
során történik.   
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelhető adatkezelés kivételével – törlését. A valóságnak meg nem felelő adatot az 
UniCredit Leasing köteles helyesbíteni. 
 
Az érintett kérelmére az UniCredit Leasing tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről, 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg vagy kaphatják meg 
az adatokat. 
 
Adatvédelmi kérdésekben történő tájékoztatás iránti kérelmeket az UniCredit Leasing székhelyére (1016 Budapest, 
Hegyalja út 7-13., Jogi Osztály) kérjük eljuttatni. Az UniCredit Leasing illetékes munkatársa a kérelem benyújtásától 
számított 30 napon belül köteles az érintettet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a 
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott 
be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.  
 
Az UniCredit Leasing az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét kizárólag adatkezelést szabályozó 
jogszabály korlátozhatja.  
 
Az érintett jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.  
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