
 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az LMGL Invest Pénzügyi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: LMGL Zrt.) részletesen és érthetően 
tájékoztassa az érintetteket az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatok védelme 
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és az adatkezelés körében 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeikről. 

 

 Az adatkezelő adatai: LMGL Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 

      Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. 

      Cégjegyzékszám: 01-10-047326 

      Adószám: 23817137-2-41 

      E-mail: info@lmgl.hu  
 

 Az adatkezelés célja:  

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény (a továbbiakban Hpt.) és a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban KHR tv.) által előírt törvényi 
kötelezettség teljesítése, 

b) a hitelezési kockázat minimalizálása, továbbá az ügyfelekkel kötött szerződésben 
foglalt jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésnek elősegítése, 

c) követeléskezelés, ennek keretében az engedményezés útján átvett vagy a 
Társaságnak az ügyfelekkel megkötött szerződéseiből (pl. kölcsön-, 
hitelszerződések) eredő követeléseinek nyilvántartása, követelések ügyfelek általi 
teljesítésének elősegítése – ennek során kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – jogi 
eljáráson kívül, jogi eljárás kezdeményezése és lefolytatása, egyedi 
tartozásrendezési megállapodások kötése, befizetések azonosítása, nyilvántartása, 
könyvelése, számviteli kötelezettség teljesítése. 

 

 A kezelt adatok köre:  

a) Az engedményezés útján átvett követelések, illetve a saját részről folyósított 
kölcsönök, hitelek ügyfeleire vonatkozó személyes adatok, az ügyfelekkel való 
kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok, a 
követelés és a folyósított kölcsön, hitel alapjául szolgáló szerződéshez kapcsolódó 
adatok   

b) A pénzmosással kapcsolatos, valamint központi hitelinformációs rendszerrel 
kapcsolatos személyes adatok, azonosító okmány adatok, cégadatok 

 



 

 

 

 

 Az adatkezelés jogalapja:  

a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bek. b) 
pontja: 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, 

          Hpt. 161. § (1) bek. c) pontja, 
           

b) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bek. c) 
pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, 

A 3/2008. számú PSZÁF ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról, 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. §. 

KHR tv. 5. § (2) bekezdés a)–b) pont  
 

 Az adatkezelés helye:  

- 1138 Budapest, Váci út 188. 

- 1047 Budapest, Fóti út 56. 

- 6722 Szeged, Tisza Lajos krt 47. 

 
 Az adatkezelés időtartama: 

- Az a) pontban jelzett adatok tekintetében: a követelés kiegyenlítésétől vagy ennek 
hiányában a behajtási tevékenység megszüntetésétől számított 8 év (a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek.); a KHR tv. 8. §-a szerinti időtartam, de 
legfeljebb a KHR-be történő adatátadástól számított 10. év vége. A benyújtott 
panaszok és az arra adott válasz megőrzése időtartama a panasz és panaszválasz 
rögzítésétől számított 5 év (Hpt. 288. § (3) bek.); telefonon történő panaszkezelés 
esetén a hangfelvétel megőrzésének időtartama a keletkezésétől számított 5 év 
(Hpt. 288. § (2) bek.), 

- A b) pontban jelzett adatok tekintetében: az adatrögzítéstől, a bejelentéstől, illetve 
az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bek. alapján). 

 
 Adattovábbításra vonatkozó információk: a Társaság tevékenysége során nem végez 

harmadik ország, valamint nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítást. A 
Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes 
adatkezelés tekintetében, kizárólag a Társaság Adatvédelmi szabályzatában 
meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor. 

 

 



 

 

 

 

A Társaság tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe:  

Az adatfeldolgozó adatai: DigitaLink Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 9. 1/2. 

      Cégjegyzékszám: 03-09-121410 

      Adószám: 14216459-2-03 

      E-mail: digitalink@dravanet.hu 
 

 Az érintett természetes személyeknek az adatkezeléshez köthető jogai elsősorban: 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének és az Infotv. előírásainak 
megfelelően az érintett természetes személy, illetve ennek törvényes képviselője 
jogosult az adatkezelést megelőző tájékoztatásra, az adataihoz való hozzáféréshez, ezek 
esetleges helyesbítésére, hordozhatóságára, korlátozására, törlésére. 

 
 A Társaság mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai: 

Márton László /cím: 1047 Budapest, Fóti út 56. / telefonszám: 06 70/452-6926 / e-mail: 
adatvedelem@digitalink.hu/ 

 
 Jogorvoslat: Az érintett természetes személy jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Társaság adatvédelemmel 
kapcsolatos intézkedéseinek jogszerűsége miatt, illetve az illetékes bíróságnál élhet 
jogorvoslattal. 

 


