
 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 

egyéb hitelnyújtás és követelés behajtási tevékenység során végzett adatkezeléshez 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

LMGL Invest Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. 

Postacím: 1138 Budapest, Váci út 188. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047326 

E-mail: koveteles@lmgl.hu 

Telefon: +36 (1) 353-6206 

Fax: +36 (1) 353-6202 

Honlap: www.lmgl.hu 

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A Társaság tevékenysége során végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok 

vonatkoznak:  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 

szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) 

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény; (Hpt.) 

az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi 

CXXXVI. törvény; az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV 

- a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100122.TV 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV 

 

3. Alapelvek a Társaság adatkezelése során 

Az adatkezelésről való tájékoztatás során a Társaság törekszik a lehető legrészletesebb 

tájékoztatást megadni a személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás minden esetben kiterjed 

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekre, az adatkezelés céljára és 

jogalapjára, a kezelt adatok körére és az adatkezelés időtartamára, arra, hogy a személyes 

adatokat kik kaphatják meg, továbbá a jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségekre. 

 

Személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk, csak 

meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából.  

 

Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Társaság adatkezelése szigorú 

elvárásoknak felel meg. A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes és tisztességes. A 

kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentelünk. 

Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Társaság a vonatkozó törvényben előírt 

határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben 

meghatározott célból. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100122.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV


 
 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait az adatkezelő jogos érdekének 

érvényesítése és tevékenysége végzése (hitelnyújtás, követelés behajtás) érdekében szükséges 

mértékben.  
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett  családi- és utóneve, 

lakcíme, anyja neve, születési hely, születési idő, azonosító jele, telefon, fax, email cím,  

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében:  

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat 

törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti. 

 

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás 

lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az 

általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. 

       

A Társaság tájékoztatja, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 

alapján kötelező adatkezelést is végez. A központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: 

KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a 

felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az 

adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 

A Társaság a személyes adatokat a törvényben meghatározottak szerint az adatkezelési cél 

megszűnéséig kezeli.  

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

A megadott személyes adatokhoz a Társaság munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása 

érdekében. Így például iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy az ügy 

előadója az eljárás lefolytatása érdekében megismerik 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések 

A Társaság a megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 188.) 

található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a Társaság más cég szolgáltatását nem 

veszi igénybe. 

Atársaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatai védelméről, többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren 

tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, 

mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. 

 

 

 

 



 
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy 

a Társaság tájékoztassa: 

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

- a társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti. 

5.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa 

valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai 

elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.3. A törléshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes 

adatainak a törlését. 

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály Társaságot a személyes 

adatok további tárolására kötelezi, illetve feljogosítja.  

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, vagy nincs a Társaságnak joga az adatkezelésre, akkor 

a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.4. A zároláshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a 

Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

tárolását. 

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság 

jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében 

szükséges az, hogy a beadványát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság 

megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően 

törli az adatokat. 

5.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a 

Társaság személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Társaság hozzájárulása 

nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson 

alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat, ha adatait a Központi Hitelinformációs rendszert 

üzemeltető pénzügyi szolgáltató részére továbbítjuk. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Érintettek számára javasolt, hogy adatkezelőnél éljenek a 5. pontban felsorolt jogaikkal mielőtt 

bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményeznek.  

 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A 

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  



 
 

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 

esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 

élni:  

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL: http://naih.hu NAIH Online Ügyindítás: http://81.183.229.204:8080/EMS/Home  

Adatkezelési nyilvántartási határozatok elektronikus lekérdezése: 

http://81.183.229.204:8080/EMS/EMSDataProtectionRequest/Finder Az „adatkezelő megnevezése” 

mezőbe beírandó: 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 

kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

    

http://birosag.hu/torvenyszekek

