ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Munkánkat az adatvédelmi törvényben megfogalmazott és meghatározott,
jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezzük!
A törvényben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartjuk és munkavállalóinkkal
betartatjuk.
A Kft. Az ügyfelek (adósok/kötelezettek) személyes adatait vagy annak minősülő adatokat,
információkat és megoldásokat időbeli korlátozás nélkül, a banktitokra, értékpapírtitokra,
üzleti titokra és személyes adatra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések (a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. Évi CXII. Törvény, a tőkepiacról
szóló 2001. Évi CXX törvény, és a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. Évi IV. Törvény) szerint kezeli, azokat titokban tartja. Gondoskodik azok biztonságos
zárt helyen való őrzéséről, és azokat semmilyen formában nem hozza harmadik személy
tudomására, vagy nyilvánosságra, illetve sem közvetlenül, sem közvetett módon, nem
használja fel illetéktelen előnyök szerzésére, hátrányok okozására.
Az infó. Törvényben meghatározott jogszabályi változásokat napra készen nyomon követjük
és betartjuk.
A törvényi változások megismerését dolgozóink részére folyamatosan biztosítjuk, oktatjuk.
A „három” Leopárd Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. Munkavégzése során a banktól
kapott adatokról, információkról semmilyen külön nyilvántartást nem vezet, nem használ.
Munkánkat kizárólagosan a bank által biztosított jelszóval védett számítógépes rendszeren
keresztül végezzük.
Az ügyintézés során a beszerzett információkat, adatokat közvetlenül ezen rendszerben
rögzítjük, melyhez a hozzáférési lehetőségünk a delegálási időszak végén megszűnik.
Ez alól kivételt képez az adósokkal folytatott telefon beszélgetések rögzítése melyeket a
törvényben meghatározott ideig megőrizzük és azokat az érintett személyek vagy a megbízó
részére a törvényi előírásoknak megfelelően igény vagy panasz esetén átadunk.
Ezen túlmenően különös figyelmet fordítunk a bank és üzleti titok védelmére és megtartására
valamint a személyiségi jogokra és arra, hogy a magánélethez fűződő jogok ne
sérülhessenek.

A követelés kezelést megbízási szerződés alapján végezzük, munkavégzésünk során adat
kezelői tevékenységet látunk el, a folyamatokban nem, mint önálló döntést hozók veszünk
részt.
A Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamin a Bank Adatvédelmi
szabályzatának adatfeldolgozóra/adatfeldolgozásra vonatkozó kritériumait ismeri és magára
nézve kötelezőnek tartja. Úgymint:

 A Kft. az adatkezelővel áll szerződéses kapcsolatban és a törvényben meghatározott
kötelezettségein túl mindenben a Megbízó igényei szerint jár el.
 A Kft. a megbízó által meghatározott keretek között felelős az általa feldolgozott
személyes adatokért azok feldolgozásáért megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
 A Kft. az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a Megbízó rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
célra adatfeldolgozást nem végezhet, a feldolgozott személyes adatokat pedig a
Megbízó rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 A Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról így vállalkozásán belül megtette
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakította azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint egyéb banki adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 A Kft. az adatok védelménél különös gondot fordít a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelemre.
A magbízó feladata és felelőssége, hogy a megbízottat, mint adatfeldolgozót bejelentse és
nyilvántartásba vetesse.
Bank és üzleti titok megtartása
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Megbízó által a Kft. rendelkezésére bocsátott, illetve telekommunikációs eszközön
és egyéb adathordozón továbbított adatok üzleti- és banktitkot képeznek, s ezek
megtartására vonatkozóan a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. Törvényben, illetve a Büntető Törvénykönyvben és a Ptk.-ban
szabályozott rendelkezések alapján jár el, a Kft-ben dolgozó személyekkel
titoktartási nyilatkozatot írat alá munkavégzésük megkezdése előtt.
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Banktitok

1/2.1. Banktitok minden olyan, a Kft. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás
vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. Aki
banktitok vagy üzleti titok birtokába jut, köteles azt - a törvény eltérő rendelkezése
hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani.
1/2.2 A Kft. a tudomására jutott információkat csak a Megbízó előzetes írásbeli
engedélye alapján adhatja át harmadik személynek, illetve hozhatja nyilvánosságra,
kivéve amennyiben ez a megbízás teljesítésével összefügg és ahhoz szükséges. A
Kft. a birtokába jutott dokumentációt és a munkája során megszerzett adatokat és
információkat üzleti titokként kezeli. Az e pontban rögzített kötelezettség
megszegéséből eredő mindennemű kár a Kft-t. terheli. Megbízó ugyanakkor
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a Kft. részére átadott ügyekben
érintett, ügyfelek (adósok) legfontosabb azonosító adatait a Kft. a Megbízó által
létesített információs adatbázisban megismerje.

Az információ átadás tényéről a bank előzetesen írásban értesíti az ügyben érintett
személyeket.
1/2.3 Az Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Kft. vele
kapcsolatosan nyilvántart és kezel, illetve továbbít a Megbízó felé.
Az adatvédelmi szabályzatban és a jelzett törvényekben megfogalmazott feladatokat és
előírásokat a mindenkori jogszabályi változások figyelembe vételével módosítjuk.
Azok betartását folyamatosan megköveteljük és ellenőrizzük.
Az adatvédelmi szabályzatot feltöltjük a honlapunkra is illetve az hivatalos munkaidőben a
Kft. székhelyén megtekinthető.
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