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HIRDETMÉNY 
 

 

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy 2018. május 25. napjától a 
2014. március 15. napját követően, illetve a 2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre 
vonatkozó Üzletszabályzatának I. Általános rendelkezések 7. Banktitok, személyes adatok kezelése, 
Központi Hitelinformációs rendszer pontja módosul, egyidejűleg az Üzletszabályzat kiegészül egy új, 
Adatkezelési tájékoztatót tartalmazó 3. sz. melléklettel. 
A 2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 7. pontjának 
Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó részletes rendelkezései a továbbiakban az 
Üzletszabályzat új 2. számú mellékletében jelennek meg.  
 
A módosított 7. pont rendelkezéseit, a 3. számú mellékletet, és a 2014. március 15. napját megelőzően 
kötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat új 2. sz. mellékletét az alábbiakban ismertetjük. 
 

I. Üzletszabályzat 

 

7. Banktitok, személyes adatok kezelése, Központi Hitelinformációs Rendszer 
 

7.1 Az UniCredit Leasing az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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/EU rendeletét (általános 
adatvédelmi rendelet) és a többi alkalmazandó jogszabályt tiszteletben tartva kezeli az Ügyfél 
személyes adatait.  
 

7.2 Banktitok minden olyan, az Ügyfélről az UniCredit Leasing rendelkezésére álló tény, információ, 
megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az UniCredit Leasing által vezetett 
számlájának egyenlegére, forgalmára, valamint az UniCredit Leasinggel kötött szerződéseire 
vonatkozik.  

 
7.3 Banktitok – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – csak az Ügyfél kifejezett, a rá vonatkozó 

kiszolgáltatható banktitok körét pontosan megjelölő, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt kérelme, illetve felhatalmazása alapján, kizárólag a kérelemben, illetve 
felhatalmazásban előírt keretetek között adható ki harmadik személyek részére.  

 
7.4 Nem jelenti a banktitok sérelmét mindazon eljárás, adatszolgáltatás és információnyújtás, amelyet a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény ír elő.  

 
7.5 Az UniCredit Leasing az Ügyfelekről tudomására jutott adatokat – beleértve az Ügyfél személyes és 

pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészégére vonatozó 
információkat – jogosult tulajdonosa az UniCredit Bank Hungary Zrt., az UniCredit S.p.A, az UniCredit 
Csoport részére IT szolgáltatást nyújtó Bank Austria AG., illetve az UniCredit Csoport bármely tagja, 
egysége részére az UniCredit Leasing jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei 
teljesítése érdekében, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, ellenőrzési célból, valamint 
pénzügyi tranzakciókkal összefüggő csalások, egyéb bűncselekmények gyanúja, megelőzése, 
vizsgálata és felderítése céljából átadni.  
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Az UniCredit Leasing biztosítja, hogy az általa átadott adatokat az adatátadás címzettjei a bank- illetve 
értékpapírtitokra vonatkozó törvényi rendelkezések és a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok 
betartása mellett kezelik. Az UniCredit Leasing köteles megteremteni a szükséges adatvédelmi és 
biztonsági szintet az Ügyféltől kapott tények, adatok, információk és megoldások vonatkozásában. 
 
Az UniCredit Leasing – ha ennek fennállnak az általános adatvédelmi rendeletben és más 
jogszabályokban meghatározott feltételei - megoszthatja az Ügyfélre vonatkozó tényt, információt, 
adatot és megoldást az alábbi személyekkel, illetve e személyek férhetnek hozzá ezekhez:  

a) kijelölt ügyfélkapcsolati menedzserek és az ő ügyfélszolgálati illetve ügyféltámogató 
csapatuk, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment céljából;  

b) az illetékes kockázatkezelési osztály, csoportszintű kockázatfelmérési célból;  
c) az UniCredit Leasing munkavállalói, illetve az UniCredit Csoporthoz tartozó egyéb 

munkavállalók, akiknek szüksége van az ügyfelekhez kapcsolódó tények, információk, adatok 
és megoldások ismeretére szakmai feladataik ellátására (például: belső auditálás és/vagy 
ellenőrzés; ügyfélmenedzsment és/vagy termékfejlesztés; back office és/vagy adminisztratív 
feladat);  

d) UniCredit Csoporthoz tartozó IT szolgáltatást nyújtó személyek, központosított 
adatfeldolgozás céljából;  

e) az Ügyfél közvetlen vagy közvetett anyavállalatai, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment 
elősegítése céljából.  

 
Az ügyfélkapcsolati menedzsereket és a velük egy csapatban dolgozó munkatársakat esetlegesen egy 
kapcsolódó vállalat foglalkoztatja, azonban ezek a személyek minden esetben az UniCredit 
Csoporthoz tartozó vállalkozás alkalmazásában állnak (adott esetben nem az UniCredit Csoporthoz 
tartozó vállalkozással munkaviszonyban álló, hanem munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott 
munkavállalóként), függetlenül a foglalkoztatás helyétől, még akkor is, ha az az Európai Unión vagy 
az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokban található. 
 
A fentiek irányadók az illetékes kockázatkezelési osztály munkavállalói, alkalmazottai vonatkozásában 
is.  
 
Valamennyi, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás megtalálható az alábbi, folyamatosan frissülő 
honlapon: http://www.unicreditgroup.eu/dazen.  
 
Az egyedi szerződés a személyes adatok kezelésének, átadásának további eseteit is meghatározhatja. 
 

7.6 Az Ügyfélhez kapcsolódó, az UniCredit Csoporton belül megosztható tények, információk, adatok és 
megoldások az alábbiak lehetnek: az Ügyfél neve, lakcíme, illetve székhelye; a nem természetes 
személy Ügyfél oldalán a kijelölt kapcsolattartó személyek neve; az Ügyfél által megkötött 
szerződések egyes feltételei; az Ügyfélről az UniCredit Leasing által belső használatra készített, 
jövedelmezőséggel és kockázattal kapcsolatos értékelés. 
 

7.7 Az Ügyfél kérésére az UniCredit Leasing:  
a) az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a hatályos, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalatok listáját;  
b) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az illetékes kapcsolati menedzserek és az ő munkatársaik 

valamint a kockázatkezelési osztály munkavállalói mely csoporttag alkalmazásában állnak. 
 

7.8 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 164/B. §-a alapján 
az UniCredit Leasing és a felette ellenőrző befolyást gyakorló UniCredit Bank Hungary Zrt. (a 
továbbiakban UniCredit Bank) a tevékenységi körük ellátásával összefüggésben, a szolgáltatásaik 

http://www.unicreditgroup.eu/dazen
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nyújtásához szükséges mértékben jogosultak megismerni egymás ügyfeleinek személyes adatait, 
bank-, értékpapír-, és fizetési titoknak minősülő adatait, valamint jogosultak azt továbbítani 
egymásnak az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából. 

 
Az UniCredit Leasing tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a fenti jogszabályon alapuló adatátadásra 
megállapodást kötött az UniCredit Bankkal. A megállapodás szerint az UniCredit Leasing jogosult 
fogyasztónak minősülő ügyfelei egyes személyes, valamint banktitoknak minősülő adatait továbbítani 
az UniCredit Bank részére. Az adattovábbításra előzetes egyedi értesítést követően, az értesítésben 
meghatározott határidő elteltével, illetve azon Ügyfelek vonatkozásában, akiket az UniCredit Leasing 
az adatátadásról a szerződéskötés folyamatában tájékoztatott, az ügyfélkapcsolat létrejöttét követő 
hét első munkanapján kerül sor. Az adatátadás az UniCredit Bank részére nem rendszeres, arra 
egyetlen alkalommal, az egyedi értesítés szerinti határidő lejártát, illetve az ügyfélkapcsolat 
létrejöttét követően kerül sor.  
 
Az átadásra kerülő személyes adatok köre különösen: név, születési idő, születési hely, anyja neve, 
telefonszám, e-mail cím, cím, cím típusa, beköltözés dátuma, egy háztartásban élők száma, 
eltartottak száma, havi nettó jövedelem (Ft), döntés dátuma, fennálló finanszírozás havi törlesztő 
részlete (Ft), új igény kötelezettsége, háztartás havi kiadása, végzettség, foglalkozás, munkába lépés 
dátuma, foglalkoztatási ágazat, munkahely adószáma/cégjegyzékszáma/KSH száma, fennálló 
késedelem (nap, összeg), maximális késett napszám a megelőző 6/12 hónapban, maximális lejárt 
tartozás a megelőző 6/12 hónapban, eladott/leírt követelés ténye a megelőző 5 évben. 

 
Az adatátadás célja, hogy az UniCredit Bank az átvett adatok felhasználásával ügyfélkapcsolatot 
hozzon létre, valamint elvégezze az Ügyfél előzetes hitelminősítését az Ügyfélre szabott hitelajánlat 
kialakítása, és annak az Ügyfél hozzájárulásán alapuló továbbítása érdekében.  
Az UniCredit Bank az átadott adatokat az átvételtől számított 60 napig kezeli, ezt követően azokat 
nyilvántartásából törli, kivéve, ha az Ügyfél és az UniCredit Bank között a kapcsolatfelvétel 
eredményes és sikeres volt.  

 
Ügyfél az azonosításhoz szükséges adatainak (név, születési hely és idő, anyja neve) megadásával 
írásban vagy elektronikus úton az adatok átadásáig bármikor jelezheti az UniCredit Leasing felé, ha a 
fentiek szerinti adattovábbítást korlátozni vagy tiltani kívánja. 
Korlátozó vagy tiltó rendelkezés esetén az UniCredit Leasing az Ügyfélre vonatkozó adatot nem ad át 
az UniCredit Bank részére. 
 

7.9 Az UniCredit Leasing tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, kivéve, 
ha azt jogszabály írja elő.  

 
Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére, illetve feldolgozására kizárólagosan az UniCredit Leasing 
és azon személyek jogosultak, amelyeknek az UniCredit Leasing az adatokat – különösen 
kockázatelemzési, konszolidációs, vagy marketing, piackutatás, illetve ügyfélelégedettség felmérési 
célból, valamint hitelezési folyamat, különösen a hitelbírálat keretében a hiteldöntések előkészítése 
és meghozatala érdekében – a jogszabályi előírások tiszteletben tartásával továbbítja.  

7.10 Az UniCredit Leasing csak addig kezeli az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, 
amíg ez jogszabályban illetve az Ügyféllel kötött szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
teljesítése és jogainak gyakorlása, az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges.  

 
Az Ügyfél – jogszabályban meghatározott keretek között – tájékoztatást kérhet az UniCredit 
Leasingtől személyes adatainak kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését és – 
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, az adatkezelés korlátozását, 
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továbbá tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Az UniCredit Leasing az Ügyfél megkeresésére egy 
hónapon belül, írásban adja meg a választ. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható, mely meghosszabbításáról az UniCredit Leasing a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. 

 
7.11 Az Ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a bírósághoz fordulni.  
 

7.12 Az UniCredit Leasingnél az adatvédelmi tisztviselő feladatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. 
adatvédelmi tisztviselője látja el. 

 
7.13 Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő, természetes személy ügyféllel kötendő 

szerződéshez, a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó részletes adatkezelési tájékoztatást a jelen 
Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
7.14 Az UniCredit Leasing a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (BISZ Zrt.) által létrehozott Központi 

Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR rendszer) tagja. A KHR rendszer a hiteladat-szolgáltató 
részéről a hiteladat-szolgáltató adósairól, illetve a hitelfelvevőkről/lízingbevevőkről szolgáltatott 
adatokat tartja nyilván. A KHR-rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályokról és a jogorvoslati 
lehetőségekről az Üzletszabályzat 2. számú melléklete ad részletes tájékoztatást. 
 

7.15 Az UniCredit Leasing pénzügyi-, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, 
illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, 
adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett 
kiszervezheti, az Ügyfél nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet végzőnek átadhatja.  
 
Az UniCredit Leasing biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon 
személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően 
az UniCredit Leasing-re vonatkozóan előír.  
 
Az UniCredit Leasing a kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységet végzők 
felsorolását honlapján teszi közzé, továbbá ezen lista megtalálható az UniCredit Leasing 
ügyfélszolgálatán is. Ezen túlmenően az Ügyfél írásbeli kérelemre, térítésmentesen jogosult a 
kiszervezett tevékenységet végzőkről tájékoztatást kérni. 
 

7.16 Ha az UniCredit Leasing az adatkezelői tevékenységének megvalósítása érdekében adatfeldolgozót 
vesz igénybe, akkor az adatfeldolgozó az UniCredit Leasing nevében kezeli a személyes adatokat. Az 
adatfeldolgozó és bármely, az UniCredit Leasing vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a 
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az UniCredit 
Leasing utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami 
jog kötelezi. 

 
Az UniCredit Leasing kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt 
az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
 
Az adatfeldolgozó az UniCredit Leasing előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása 
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
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7.17 Az UniCredit Leasing a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért 
felelősséggel tartozik, és azt, amennyiben a jogsértés jogerősen megállapításra kerül, köteles 
megtéríteni (kártérítés és/vagy sérelemdíj). E felelősség az UniCredit Leasinget az általa igénybe vett 
adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli. Az UniCredit Leasinggel közös adatkezelői viszonyban 
lévő adatkezelő által okozott kárért való felelősség az UniCredit Leasinget is terheli, a kárért való 
felelősség az UniCredit Leasing és a közös adatkezelő közötti megoszlását belső viszonyukban 
meghatározhatja az általuk megkötött szerződés. 
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II. A 2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó üzletszabályzat új  

 
2. sz. melléklete 

A KHR-rendszerrel kapcsolatos adatkezelési és jogorvoslati szabályok 
 

1. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR 
törvény) értelmében az UniCredit Leasingnek meghatározott szerződéstípusok megkötését 
megelőzően le kell kérdezni a KHR-ből az Ügyfél nyilvántartott referencia adatait, majd a 
szerződéskötést követően az UniCredit Leasing köteles átadni az új szerződésre vonatkozó 
referencia adatokat a KHR részére. (un. pozitív adóslista). 

 
2. Hasonlóan kötelező az UniCredit Leasingnek átadni a KHR részére a törvényben részletesen 

felsorolt, nem szerződésszerű magatartás bekövetkezése esetén a tartozásra vonatkozó adatokat 
(un. negatív lista). Az adatátadásról – mind a pozitív mind pedig a negatív lista esetében – az Ügyfél 
tájékoztatást kap az UniCredit Leasingtől. 

 
3. A KHR részére az Ügyfelekkel kapcsolatosan a következő adatok kerülnek átadásra, a KHR-ben 

nyilvántartásra: az Ügyfél azonosító adatai, a szerződésre vonatkozó adatok, valamint az Ügyfél 
nyilatkozatára vonatkozó információk.  

 
4. Az UniCredit Leasing KHR rendszer előírásainak megfelelően az egyes hitelügyletekkel 

kapcsolatban a hitelszerződés megkötéséhez és módosításához szükséges azonosító adatokat, 
valamint a vállalt kötelezettségekre és azok teljesítésére vonatkozó adatokat szolgáltatja a KHR 
rendszernek.  

 
5. KHR az UniCredit Leasing által átadott adatokat – a törvényi előírásnak megfelelően – a szerződés 

megszűnéséig illetve az adatátadás időpontjától számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, 
illetve a további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás a referencia adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.  

 
6. Amennyiben az Ügyfél a fenti adatainak KHR-be történő átadását, azoknak a KHR által történő 

kezelését sérelmezné, úgy az átadás és/vagy kezelés ellen kifogást emelhet és kérheti adatainak 
helyesbítését vagy törlését.  
 
A kifogást benyújthatja az UniCredit Leasinghez vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A 
benyújtott kifogást az UniCredit Leasing, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogás 
kézhezvételétől számított három munkanapon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről 
előterjesztő felet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de 
legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja.   
 
A tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül a kifogást előterjesztő a lakóhelye szerint 
illetékes járásbíróságon keresetet indíthat adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg 
azok helyesbítése vagy törlése céljából az UniCredit Leasing és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
ellen. A kifogást előterjesztő személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha az UniCredit 
Leasing vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR törvényben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének nem tett eleget, ilyen esetben a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt 
a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. 
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7. A KHR-rendszerrel kapcsolatos részletes tudnivalókat az UniCredit Leasing 
(www.unicreditleasing.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) honlapján elhelyezett 
tájékoztató tartalmazza. 
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3. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató 

 
 

I. Adatkezelési tájékoztató 
 

Fogalom-
meghatározások 

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 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton 
végzik 
érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy 
különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint 
a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó személyes adatok 
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (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 
 

Adatkezelő Az adatkezelő az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 5-6., internetes elérhetőség: www.unicreditleasing.hu, a 
továbbiakban: UniCredit Leasing). 
 

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az a különös ok, amely szükségessé teszi a személyes adatok gyűjtését, 
feldolgozását, kezelését. Az UniCredit Leasing által megvalósított adatkezelések céljait a 
jelen melléklet II. pontja ismerteti. 
 

Kezelt személyes 
adatok 
 

Az UniCredit Leasing által kezelt személyes adatokat a jelen melléklet II. pontja ismerteti. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az UniCredit Leasing személyes adatokat csak akkor kezel, ha az adatkezelésnek van 
jogszerű jogalapja, így ha 

http://www.unicreditleasing.hu/
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a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez, 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges, 

c) az adatkezelés az UniCredit Leasingre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges, 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges, 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az UniCredit Leasingre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges, 

f) az adatkezelés az UniCredit Leasing vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek. 

Az UniCredit Leasing által megvalósított adatkezelések jogalapjait a jelen melléklet II. 
pontja ismerteti. 
 

Adatkezelés 
időtartama 

Az UniCredit Leasing a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez 
szükséges ideig kezeli, figyelemmel az adatkezelés időtartamára vonatkozó jogszabályi 
előírásokra. 
Az UniCredit Leasing által megvalósított adatkezelések időtartamát a jelen melléklet II. 
pontja ismerteti. 
 

A személyes 
adatok eltérő 
célra történő 
kezelése 

Ha az UniCredit Leasing az érintett személyes adatain a gyűjtésük fentiekben 
meghatározott céljától eltérő – nem jogszabályi előírásból fakadó - célból további 
adatkezelést kíván végezni, akkor az UniCredit Leasing 

a)  megvizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, 
amelyből a személyes adatok eredetileg gyűjtésre kerültek, 

b) a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról 
és minden egyéb szükséges tudnivalóról. 

 
Az érintettet 
megillető jogok 

Az UniCredit Leasing biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a 
jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel: 

a) tájékoztatáshoz való jog: 
az UniCredit Leasing - a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének 
megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett 
rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat, 

b) hozzáférési jog: 
az érintett jogosult arra, hogy az UniCredit Leasingtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 
ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban 
meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az UniCredit Leasing az 
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az 
UniCredit Leasing az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű 
díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információkat az UniCredit Leasing– az érintett eltérő kérdése 
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hiányába - széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja 
rendelkezésre, 

c) hozzájárulás visszavonásának joga: 
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az 
adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. Az UniCredit Leasing a hozzájárulás 
visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik 
teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll, 

d) helyesbítéshez való jog: 
az érintett kérheti, hogy az UniCredit Leasing indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos 
személyes adatait egészítse ki, 

e) törléshez való jog: 
az érintett kérheti, hogy az UniCredit Leasing indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének 
megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van 
lehetőség, így különösen ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok 
kezelését előíró, az UniCredit Leasingre alkalmazandó uniós vagy tagállami 
jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelést 
jogszabály írja elő, az UniCredit Leasing az érintett adatát nem törölheti, 

f) elfeledtetéshez való jog: 
ezen, a törléshez való jog arra kötelezi az UniCredit Leasinget, hogy ha 
nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog 
érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és 
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen 
elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, 

g) korlátozáshoz való jog: 
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az UniCredit Leasing korlátozza az 
adatkezelést, ha  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 
hogy az UniCredit Leasing ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát), 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,  

- az UniCredit Leasingnek már nincs szüksége a személyes 
adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy 

- az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az 
adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az UniCredit 
Leasing jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben), 
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h) a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról 
tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog: 
az UniCredit Leasing minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok 
érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére az UniCredit Leasing tájékoztatja e címzettekről, 

i) adathordozhatósághoz való jog: 
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés 
teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor 
az érintett jogosult arra, hogy  

- a rá vonatkozó, általa az UniCredit Leasing rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, 

- ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az UniCredit Leasinget, 

- ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az UniCredit 
Leasingtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását, 

j) tiltakozáshoz való jog: 
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak az UniCredit Leasing vagy egy 
harmadik fél jogos érdekei alapján, illetve közérdekből vagy az UniCredit 
Leasingre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. 
Ebben az esetben az UniCredit Leasing a személyes adatokat nem kezeli 
tovább, kivéve, ha 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. Ha a 
személyes adatokat az UniCredit Leasing közvetlen üzletszerzés érdekében 
kezeli (beleértve a profilalkotást is), akkor az érintett tiltakozása esetén a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az UniCredit 
Leasing biztosítja, hogy az érintett bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá 
vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, 

k) az érintett joga arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált 
adatkezelésen alapuló döntés hatálya: 
az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá 
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Ez a jog nem illeti meg az érintettet, ha a döntés 

- meghozatalát az UniCredit Leasingre alkalmazandó olyan uniós 
vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és 
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít, 

- az érintett és az UniCredit Leasing közötti szerződés megkötése 
vagy teljesítése érdekében szükséges, 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
A két utóbbi esetben az UniCredit Leasing biztosítja, hogy az 
érintett az UniCredit Leasing részéről emberi beavatkozást 
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kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást 
nyújthasson be, 

l) hangfelvétellel kapcsolatos jogok: 
az érintett kérheti a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések 
visszahallgatását és másolat kiadását, illetve ha a telefonbeszélgetés tárgya 
panasz, akkor a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyv kiadását, 

m) a bankcsoporton belüli adattovábbítás korlátozása, megtiltása: 
az érintett kifejezett nyilatkozatával bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja 
a (Hpt. 164/B. § szerinti) bankcsoporton belüli adattovábbítást, 

n) jogorvoslathoz való jog: 
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek 
lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást 
megelőzően az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek az UniCredit Leasing 
adatvédelmi tisztségviselőjének feladatait ellátó adatvédelmi tisztviselőjéhez 
forduljon és az UniCredit Leasing adatkezelését érintő problémát nála is 
jelezze. 

 
Az érintett 
kérelmei 
benyújtásának 
módja 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja 
- postai úton az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

címen, 
- elektronikus úton az info@unicreditleasing.hu e-mail címen, 
- telefonon a 06-1-489-78-00 vagy 06-1-489-79-00 számon, 
- személyesen az UniCredit Leasing Hungary Zrt. ügyfélszolgálatán. 
 

Az érintett 
kérelmeinek 
kezelése 

Az UniCredit Leasing az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az UniCredit Leasing a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az UniCredit Leasing a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt 
másként kéri. 
Ha az UniCredit Leasing nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

  
Az adatok 
megismerésére 
jogosultak 

Az adatok megismerésére az UniCredit Leasing és az esetleges további adatkezelők, 
adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó 
feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. 

 
A személyes 
adatok címzettje 
 

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. 
 

Adatfeldolgozók Az UniCredit Leasing az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. 
Ebben az esetben az adatkezelést az UniCredit Leasing nevében az adatfeldolgozó végzi. 
Az UniCredit Leasing kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő 
garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek 

mailto:info@unicreditleasing.hu
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való megfelelést, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések végrehajtására. 
Az adatfeldolgozó az UniCredit Leasing előzetesen írásban tett eseti vagy általános 
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
Az adatfeldolgozók és az általuk ellátott feladatok aktuális listája a későbbiekben a 
www.unicreditleasing.hu honlapról, valamint az UniCredit  Leasing Hungary Zrt. 
ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
 

Adattovábbítás a 
bankcsoporton 
belül  (Hpt. 
164/B. §) 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény 
(így különösen az UniCredit Leasing), pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az 
általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve 
biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat 
tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges 
mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők 
általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek 
során jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások 
tekintetében a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan 
vállalkozások esetében, 
a) amelyek 
aa) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének 
elősegítésével, 
ab) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való 
támogatásával, 
ac) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való 
tájékozottságának növelésével 
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
b) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális 
listája a www.unicredit.hu honlapról, valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. 
ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti 

- postai úton az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
címen, 

- elektronikus úton az info@unicreditleasing.hu e-mail címen, 
 

Az adatok 
védelme 

Az UniCredit Leasing az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési 
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az UniCredit Leasing a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt 
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, 
hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

http://www.unicreditleasing.hu/
http://www.unicredit.hu/
mailto:info@unicreditleasing.hu
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Kártérítés, 
sérelemdíj 

Az UniCredit Leasing a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak 
megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen 
megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának 
megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. A felelősség az 
UniCredit Leasinget az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli. 
Az UniCredit Leasinggel közös adatkezelői viszonyban lévő más adatkezelő által okozott 
kárért való felelősség az UniCredit Leasinget is terheli.  
Az UniCredit Leasing a mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 
Jogorvoslat, 
panasz 
megtételének 
lehetősége 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 
1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-
1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg 
választása szerint az UniCredit Leasing székhelye vagy saját lakóhelye (tartózkodási 
helye) szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.  
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulna, keresse meg az UniCredit Leasing adatvédelmi tisztviselőjét. 
 

Adatvédelmi 
tisztviselő 
elérhetősége 

Az UniCredit Leasing adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 
- postai úton az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, szabadság tér 5-6. 

címen, 
- elektronikus úton az adatvedelmitisztviselo@unicreditgroup.hu e-mail címen 
 

  
II. Adatkezelési célok, jogalapok, kezelt személyes adatok, az adatkezelés időtartama (az adat 

törlésének időpontja) 
 

Adatkezelések 
1. Finanszírozás (lízingszerződés) 
2. Hitel és pénzkölcsön nyújtása 
3. Biztosításközvetítői tevékenység végzése 
4. Piackutatás, közvélemény-kutatás, ügyfélelégedettség-mérés lebonyolítása  
5. Ügyfélkapcsolat, rendezvények megszervezése, adatok pontosságának folyamatos 
megőrzése, panaszkezelés, kintlévőség kezelése 
6. Az UniCredit Leasing telefonos, ill. ahhoz hasonló elveken működő ügyfélszolgálatai / 
releváns értékesítési területei hangfelvételeinek rögzítése 
7. Az UniCredit Leasing által használt meghatározott épületekbe, helyiségekbe való be- és 
kilépés vagyonvédelmi és biztonsági szempontú nyomon követése 
8. Az UniCredit Leasing székhelyére, illetve telephelyeire, egyéb, az UniCredit Leasing által 
használt épületbe, mint közönség számára nyilvános magánterületre meghatározott céllal 
belépni kívánó természetes személyekről kamerafelvétel készítése és tárolása banktitok és 
üzleti titok védelme, vagyonvédelmi, emberi élet, valamint testi épség védelme céljából 

 
Rövidítések 
 

Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete 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 (általános adatvédelmi 

mailto:adatvedelmitisztviselo@unicreditgroup.hu
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rendelet) 
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
KHR tv.: a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 
Nytv.: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 
Szja. tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
Számv. tv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán- nyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
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Adatkezelés célja 

 
Adatkezelés 

jogalapja 

 
Kezelt személyes adatok 

 

 
Adatkezelés 
időtartama 

(az adat törlése) 
 

 
1. 

 
Finanszírozás (lízingszerződés) 
 

 1. finanszírozási szerződés 
igénylésének elbírálásával 
kapcsolatos kockázatértékelés 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

név, aláírás, születési név, anyja születési neve, 
születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, állandó 
lakcím tulajdonviszonya, postacím, jelzáloghitel 
esetében személyi azonosító, neme, családi 
állapota, devizajogi státusz, kiemelt közszereplői 
státusz, cselekvőképesség ténye, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság 
igazolására az Nytv. szerint alkalmas igazolvány 
száma; lakcím hiányában tartózkodási helyét; 
legmagasabb iskolai végzettség, munkahely (ezen 
belül a munkavégzés helye, ha eltér az előbbitől), 
beosztás, jövedelem és annak kifizetési módja (pl. 
átutalás), terheli-e levonás (ezen belül pl. oka, 
összege); foglalkoztatási ágazat, (előző) 
munkaviszony (azon belül felmondási idő kezdete, 
vége), vállalkozói jogviszony időtartama, típusa, 
jövedelmet nyújtó vállalkozásban való részesedés, 
beköltözés dátuma a jelenlegi lakásba; családban 
élők száma, 14 év alatti gyermekek száma a 
családban; élet- vagy házastárs havi nettó 
jövedelme, nem igazolt havi nettó jövedelem, havi 
kiadások, egyéb (értékpapír, kp., letét), háztartás 
jövedelmi és egyéb adatai (mint keresőképtelenség); 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet képviseletre jogosultak neve, 
beosztása, természetes személy kézbesítési 
megbízott, valamint a biztosítékot nyújtó, illetve a 
hitelbírálat lefolytatásával érintett egyéb 
természetes személyek fentiek szerinti azonosításra 
alkalmas adatai, valamint a háztartásban élő 
készfizető kezes havi nettó jövedelme, mobiltelefon 
típusa (mint előfizetéses/feltöltőkártyás, 
céges/magán), ügyfél követeléskezelési szempontú 
besorolására vonatkozó adatok 
 

cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás, illetőleg 
létre nem jött 
szerződés esetén a 
szerződés 
létrejöttének 
meghiúsulásával 
kapcsolatos igény 
érvényesíthetőségének 
ideje 

 2. finanszírozási  szerződés 
megkötése, teljesítése 

szerződés 
teljesítése 

név, aláírás, születési név, anyja születési neve, 
születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, állandó 
lakcím tulajdonviszonya, postacím, jelzáloghitel 
esetében személyi azonosító, neme, családi 
állapota, devizajogi státusz, cselekvőképesség ténye, 
személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint 
alkalmas igazolvány száma; lakcím hiányában 
tartózkodási helye, jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott, valamint a 
biztosítékot nyújtó, illetve a hitelbírálat 
lefolytatásával érintett egyéb természetes személyek 
azonosításra alkalmas adatai 
 

szerződés elévülési 
ideje 

 3. finanszírozási  szerződés 
megkötése, teljesítése 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

legmagasabb iskolai végzettség, munkahely (ezen 
belül a munkavégzés helye, ha eltér az előbbitől), 
beosztás, jövedelem és annak kifizetési módja (pl. 
átutalás), terheli-e levonás (ezen belül pl. oka, 

cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás 
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összege); foglalkoztatási ágazat, (előző) 
munkaviszony (azon belül felmondási idő kezdete, 
vége), vállalkozói jogviszony időtartama, típusa, 
jövedelmet nyújtó vállalkozásban való részesedés, 
beköltözés dátuma a jelenlegi lakásba; családban 
élők száma, 14 év alatti gyermekek száma a 
családban; élet- vagy házastárs havi nettó 
jövedelme, nem igazolt havi nettó jövedelem, havi 
kiadások, egyéb (értékpapír, kp., letét), háztartás 
jövedelmi és egyéb adatai (mint keresőképtelenség); 
háztartásban élő készfizető kezes havi nettó 
jövedelme; mobiltelefon típusa (mint 
előfizetéses/feltöltőkártyás, céges/magán), ügyfél 
követeléskezelési szempontú besorolására 
vonatkozó adatok 
 

 4. finanszírozási  szerződés 
megkötése, teljesítése 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Art., Szja. tv.) 

adóazonosító jel szerződés elévülési 
ideje / az adó 
megállapításához való 
jog elévüléséig 

 5. az ügyfél azonosítása 
finanszírozási  szerződés 
kapcsán 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési 
neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, 
azonosító okmányának típusa és száma, kiemelt 
közszereplői státusz 
 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 6.  tényleges tulajdonos 
azonosítása finanszírozási  
szerződés kapcsán 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek 
hiányában tartózkodási hely, kiemelt közszereplői 
státusz 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 7. a hitelképesség 
megalapozottabb megítélése, 
valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a 
hitelezési kockázat 
csökkentésének az adósok és a 
referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszer révén 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(KHR tv.) 

név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus 
levelezési cím, a szerződés KHR tv.-ben meghatározott 
adatai 

a KHR tv.-ben 
meghatározott 
időtartam (a 
szerződéses jogviszony 
megszűnése, a 
törlesztés elmaradása 
esetén 10 év, illetve a 
tartozás teljesítése 
esetén a teljesítéstől 
számított 1 év, csalás 
esetén 5 év) 

 8. a szerződés megkötéséhez 
szükséges előzetes 
kockázatértékelés keretében a 
KHR tv.-ben meghatározott 
adatok átvétele a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól 
 

hozzájárulás 
(KHR tv. szerint) 

név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus 
levelezési cím, a szerződés KHR tv.-ben meghatározott 
adatai 
 

hozzájárulás 
visszavonása, illetve a 
szerződéses jogviszony 
megszűnése 

 9. a közölt személyes adatok 
valódiságának és 
helytállóságának ellenőrzése a 
GIRinfO rendszer útján  
 

hozzájárulás név, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma, 
arckép, aláírás 

hozzájárulás 
visszavonása/ 
szerződés elévülési 
ideje 
 

 10. számviteli bizonylatok 
megőrzése kötelezettségének 
teljesítése 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Számv. tv.) 

számviteli bizonylaton szereplő adatok 8 év 

 11. nem postai úton történő 
kapcsolattartás 
 

hozzájárulás e-mail cím, telefonszám hozzájárulás 
visszavonása/ 
szerződés elévülési 
ideje 
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2. 

 
Hitel és pénzkölcsön nyújtása 
 

 1. hitel-, illetve kölcsönigénylés 
elbírálásával kapcsolatos 
kockázatértékelés 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

név, aláírás, születési név, anyja születési neve, 
születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, állandó 
lakcím tulajdonviszonya, postacím, jelzáloghitel 
esetében személyi azonosító, neme, családi 
állapota, devizajogi státusz, kiemelt közszereplői 
státusz, cselekvőképesség ténye, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság 
igazolására az Nytv. szerint alkalmas igazolvány 
száma; lakcím hiányában tartózkodási helyét; 
legmagasabb iskolai végzettség, munkahely (ezen 
belül a munkavégzés helye, ha eltér az előbbitől), 
beosztás, jövedelem és annak kifizetési módja (pl. 
átutalás), terheli-e levonás (ezen belül pl. oka, 
összege); foglalkoztatási ágazat, (előző) 
munkaviszony (azon belül felmondási idő kezdete, 
vége), vállalkozói jogviszony időtartama, típusa, 
jövedelmet nyújtó vállalkozásban való részesedés, 
beköltözés dátuma a jelenlegi lakásba; családban 
élők száma, 14 év alatti gyermekek száma a 
családban; élet- vagy házastárs havi nettó 
jövedelme, nem igazolt havi nettó jövedelem, havi 
kiadások, egyéb (értékpapír, kp., letét), háztartás 
jövedelmi és egyéb adatai (mint keresőképtelenség); 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet képviseletre jogosultak neve, 
beosztása, természetes személy kézbesítési 
megbízott, valamint a biztosítékot nyújtó, illetve a 
hitelbírálat lefolytatásával érintett egyéb 
természetes személyek fentiek szerinti azonosításra 
alkalmas adatai, valamint a háztartásban élő 
készfizető kezes havi nettó jövedelme, mobiltelefon 
típusa (mint előfizetéses/feltöltőkártyás, 
céges/magán), ügyfél követeléskezelési szempontú 
besorolására vonatkozó adatok 
 

cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás, illetőleg 
létre nem jött 
szerződés esetén a 
szerződés 
létrejöttének 
meghiúsulásával 
kapcsolatos igény 
érvényesíthetőségének 
ideje 

 2. hitel-, illetve kölcsönszerződés 
megkötése, teljesítése 

szerződés 
teljesítése 

név, aláírás, születési név, anyja születési neve, 
születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, állandó 
lakcím tulajdonviszonya, postacím, jelzáloghitel 
esetében személyi azonosító, neme, családi 
állapota, devizajogi státusz, cselekvőképesség ténye, 
személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint 
alkalmas igazolvány száma; lakcím hiányában 
tartózkodási helye, jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott, valamint a 
biztosítékot nyújtó, illetve a hitelbírálat 
lefolytatásával érintett egyéb természetes személyek 
azonosításra alkalmas adatai 
 

szerződés elévülési 
ideje 

 3. hitel-, illetve kölcsönszerződés 
megkötése, teljesítése 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

legmagasabb iskolai végzettség, munkahely (ezen 
belül a munkavégzés helye, ha eltér az előbbitől), 
beosztás, jövedelem és annak kifizetési módja (pl. 
átutalás), terheli-e levonás (ezen belül pl. oka, 
összege); foglalkoztatási ágazat, (előző) 
munkaviszony (azon belül felmondási idő kezdete, 
vége), vállalkozói jogviszony időtartama, típusa, 
jövedelmet nyújtó vállalkozásban való részesedés, 
beköltözés dátuma a jelenlegi lakásba; családban 

cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás 
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élők száma, 14 év alatti gyermekek száma a 
családban; élet- vagy házastárs havi nettó 
jövedelme, nem igazolt havi nettó jövedelem, havi 
kiadások, egyéb (értékpapír, kp., letét), háztartás 
jövedelmi és egyéb adatai (mint keresőképtelenség); 
háztartásban élő készfizető kezes havi nettó 
jövedelme; mobiltelefon típusa (mint 
előfizetéses/feltöltőkártyás, céges/magán), ügyfél 
követeléskezelési szempontú besorolására 
vonatkozó adatok 
 

 4. hitel-, illetve kölcsönszerződés 
megkötése, teljesítése 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Art., Szja. tv.) 

adóazonosító jel szerződés elévülési 
ideje / az adó 
megállapításához való 
jog elévüléséig 

 5. az ügyfél azonosítása hitel-, 
illetve kölcsönszerződés kapcsán 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési 
neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, 
azonosító okmányának típusa és száma, kiemelt 
közszereplői státusz 
 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 6.  tényleges tulajdonos 
azonosítása hitel-, illetve 
kölcsönszerződés kapcsán 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek 
hiányában tartózkodási hely, kiemelt közszereplői 
státusz 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 7. a hitelképesség 
megalapozottabb megítélése, 
valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a 
hitelezési kockázat 
csökkentésének az adósok és a 
referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszer révén 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(KHR tv.) 

név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus 
levelezési cím, a szerződés KHR tv.-ben meghatározott 
adatai 

a KHR tv.-ben 
meghatározott 
időtartam (a 
szerződéses jogviszony 
megszűnése, a 
törlesztés elmaradása 
esetén 10 év, illetve a 
tartozás teljesítése 
esetén a teljesítéstől 
számított 1 év, csalás 
esetén 5 év) 

 8. a szerződés megkötéséhez 
szükséges előzetes 
kockázatértékelés keretében a 
KHR tv.-ben meghatározott 
adatok átvétele a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól 
 

hozzájárulás 
(KHR tv. szerint) 

név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus 
levelezési cím, a szerződés KHR tv.-ben meghatározott 
adatai 
 

hozzájárulás 
visszavonása, illetve a 
szerződéses jogviszony 
megszűnése 

 9. a közölt személyes adatok 
valódiságának és 
helytállóságának ellenőrzése a 
GIRinfO rendszer útján  
 

hozzájárulás név, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma, 
arckép, aláírás 

hozzájárulás 
visszavonása/ 
szerződés elévülési 
ideje 
 

 10. számviteli bizonylatok 
megőrzése kötelezettségének 
teljesítése 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Számv. tv.) 

számviteli bizonylaton szereplő adatok 8 év 

 11. nem postai úton történő 
kapcsolattartás 
 

hozzájárulás e-mail cím, telefonszám hozzájárulás 
visszavonása/ 
szerződés elévülési 
ideje 
 

  
 
Biztosításközvetítői tevékenység végzése 
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 1. biztosításközvetítői tevékenység szerződés 
teljesítése 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi 
igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság 
igazolására az Nytv. szerint alkalmas igazolvány száma, 
nem, foglalkozás; külföldi esetén magyarországi 
tartózkodási hely; jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletre 
jogosultak neve, beosztása, természetes személy 
kézbesítési megbízott, valamint a biztosítékot nyújtó, 
illetve a hitelbírálat lefolytatásával érintett egyéb 
természetes személyek fentiek szerinti, azonosításra 
alkalmas adatai 
 

szerződés elévülési 
ideje 

 2. biztosításközvetítői tevékenység jogszabályi 
kötelezettség 
(Art., Szja. tv.) 

adóazonosító jel szerződés elévülési 
ideje / az adó 
megállapításához való 
jog elévüléséig 

 3. az ügyfél azonosítása 
biztosításközvetítői tevékenység 
kapcsán 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési 
neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, 
azonosító okmányának típusa és száma, kiemelt 
közszereplői státusz 
 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 4.  tényleges tulajdonos 
azonosítása biztosításközvetítői 
tevékenység kapcsán  
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Pmt.) 

családi és utónév, születési családi és utónév, 
állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek 
hiányában tartózkodási hely, kiemelt közszereplői 
státusz 

az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 
8 év 

 5. számviteli bizonylatok 
megőrzése kötelezettségének 
teljesítése 
 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Számv. tv.) 

számviteli bizonylaton szereplő adatok 8 év 

 6. nem postai úton történő 
kapcsolattartás 
 

hozzájárulás e-mail cím, telefonszám hozzájárulás 
visszavonása / 
szerződés elévülési 
ideje 

 
4. 
 

 
Piackutatás, közvélemény-kutatás, ügyfélelégedettség-mérés lebonyolítása  
 

 1. piackutatás, közvélemény-
kutatás, ügyfélelégedettség-
mérés 

UniCredit Leasing 
jogos érdeke 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma; külföldi esetén magyarországi 
tartózkodási hely; jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletre 
jogosultak neve, beosztása, természetes személy 
kézbesítési megbízott fentiek szerinti, azonosításra 
alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, ügyfél által 
igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás 

 2. nem postai úton történő 
kapcsolattartás 
 

hozzájárulás e-mail cím, telefonszám hozzájárulás 
visszavonása / 
szerződés elévülési 
ideje 

 
5. 
 

 
Ügyfélkapcsolat, rendezvények megszervezése, adatok pontosságának folyamatos megőrzése, panaszkezelés, kintlévőség kezelése, egyéb 
operatív ügyfélkiszolgálás 

 1. ügyfélkapcsolat (kapcsolattartás 
az ügyféllel) 

hozzájárulás / az 
UniCredit Leasing 
jogos érdeke 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
elektronikus levelezési cím, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására 

hozzájárulás 
visszavonása / 
cél/érdek megszűnése, 
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az Nytv. szerint alkalmas igazolvány száma; külföldi 
esetén magyarországi tartózkodási hely; jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott fentiek szerinti, 
azonosításra alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, 
ügyfél által igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

illetve sikeres 
tiltakozás 

 2. rendezvények megszervezése hozzájárulás név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
elektronikus levelezési cím, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására 
az Nytv. szerint alkalmas igazolvány száma; külföldi 
esetén magyarországi tartózkodási hely; jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott fentiek szerinti, 
azonosításra alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, 
ügyfél által igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

hozzájárulás 
visszavonása 

 3. adatok pontosságának 
folyamatos megőrzése 

jogszabályi 
kötelezettség 
(GDPR) 
 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
elektronikus levelezési cím, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására 
az Nytv. szerint alkalmas igazolvány száma; külföldi 
esetén magyarországi tartózkodási hely; jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott fentiek szerinti, 
azonosításra alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, 
ügyfél által igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

szerződés elévülési 
ideje / hozzájárulás 
visszavonása / 
cél/érdek megszűnése, 
illetve sikeres 
tiltakozás / 
jogszabályban 
meghatározott 
időtartam 

 4. panaszkezelés (kivéve a panasz 
tárgyában folytatott 
telefonbeszélgetés rögzítése) 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Hpt.) 
 
 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
elektronikus levelezési cím, személyi igazolvány 
(útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására 
az Nytv. szerint alkalmas igazolvány száma; külföldi 
esetén magyarországi tartózkodási hely; jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletre jogosultak neve, beosztása, természetes 
személy kézbesítési megbízott fentiek szerinti, 
azonosításra alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, 
ügyfél által igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

5 év 

 5. a megkötött szerződéssel 
kapcsolatos kinnlevőségek 
kezelése (követelésbehajtás) 

hozzájárulás / az 
UniCredit Leasing 
jogos érdeke 

név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma; külföldi esetén magyarországi 
tartózkodási hely; jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletre 
jogosultak neve, beosztása, természetes személy 
kézbesítési megbízott fentiek szerinti, azonosításra 
alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, ügyfél által 
igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

cél/érdek megszűnése 
/ sikeres tiltakozás, 
illetve hozzájárulás 
visszavonása 
 

 6. a követelésbehajtási célú nem 
postai úton történő 
kapcsolattartás (kivéve a 
telefonbeszélgetések) 
 

hozzájárulás telefonszám, e-mail cím cél megszűnése, illetve 
hozzájárulás 
visszavonása 
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 7.  az UniCredit Leasing 
minőségbiztosítási céljainak 
megvalósítása 

hozzájárulás név, születési név, anyja születési neve, születési hely, 
születési idő, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, 
személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a 
személyazonosság igazolására az Nytv. szerint alkalmas 
igazolvány száma; külföldi esetén magyarországi 
tartózkodási hely; jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletre 
jogosultak neve, beosztása, természetes személy 
kézbesítési megbízott fentiek szerinti, azonosításra 
alkalmas adatai; kedvezményezett adatai, ügyfél által 
igénybe vett termékek és szolgáltatások 
 

cél megszűnése, illetve 
hozzájárulás 
visszavonása 

 
6. 
 

 
Az UniCredit Leasing telefonos, illetve ahhoz hasonló elveken működő ügyfélszolgálatai / releváns értékesítési területei hangfelvételeinek 
rögzítése 
 

 1. panaszkezelés tárgyában zajló 
telefonbeszélgetés 
hangfelvétele 

jogszabályi 
kötelezettség 
(Hpt.) 
 

hangfelvétel, hívás időpontja, hívó fél telefonszáma, 
hangfelvételről készített jegyzőkönyv 

5 év 

      

 2. az UniCredit Leasingnek adott 
megbízás teljesítése, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya 
valamilyen konkrét megbízás 
 

szerződés 
teljesítése 

hangfelvétel, hívás időpontja, hívó fél telefonszáma, 
hangfelvételről esetlegesen készített leirat 

8 év 

 3. az ügyféllel (nem panasz vagy 
konkrét megbízás tárgyában) 
lefolytatott 
telefonbeszélgetések (ideértve a 
követelésbehajtás kapcsán az 
ügyféllel lefolytatott 
telefonbeszélgetést is) nyomon 
követhetősége és az UniCredit 
Leasing minőségbiztosítási 
céljainak megvalósítása 
 

hozzájárulás hangfelvétel, hívás időpontja, hívó fél telefonszáma, 
hangfelvételről esetlegesen készített leirat 

cél megszűnése, illetve 
hozzájárulás 
visszavonása 

 
7. 
 

 
Az UniCredit Leasing által használt meghatározott épületekbe, helyiségekbe való be- és kilépés vagyonvédelmi és biztonsági szempontú 
nyomon követése 
 

 1. személy-, vagyon- és 
adatbiztonság, -védelem 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

név, személyi azonosító okmány száma, érzékelő 
pontokon való áthaladás ténye, ideje 

rendszeres belépés 
esetén a belépésre 
való jogosultság 
megszűnéséig, de 
legkésőbb az adat 
keletkezésétől 
számított 6 hónap 
alkalmi belépés esetén 
a távozástól számított 
24 óra / sikeres 
tiltakozás 

 
8. 
 

 
Az UniCredit Leasing székhelyére, illetve telephelyeire, egyéb, az UniCredit Leasing által használt épületbe, mint közönség számára nyilvános 
magánterületre meghatározott céllal belépni kívánó természetes személyekről kamerafelvétel készítése és tárolása banktitok és üzleti titok 
védelme, vagyonvédelmi, emberi élet, valamint testi épség védelme céljából 
 

 1. az UniCredit Leasing 
feladatainak ellátásához 
szükséges, közönség számára 
nyilvános magánterület 

az UniCredit 
Leasing jogos 
érdeke 

kamerafelvétel 
 

60 nap / sikeres 
tiltakozás 
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védelme, személy-, vagyon- és 
adatbiztonság, -védelem 
 

 

 
Kelt: Budapest, 2018. május 25. 
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