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AXELBERG Pénzügyi Zrt. 

Adatkezelési Tájékoztató 

 
1 Preambulum 

Az AXELBERG Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban az „Adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve 
kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a tevékenységével kapcsolatos minden Adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és 
az irányadó, hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatait és 
elérhetőségeit a 2. pont tartalmazza. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató, valamint az Adatkezelő adatkezeléseihez kapcsolódó egyéb 
információk elérhetőek a [www.axelberg.hu] címen. Az adatvédelmi tisztviselő e-mail 
elérhetősége: Varga Katalin, varga.kata@axelberg.hu. 

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármikor történő megváltoztatásának jogát 
fenntartja. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató megváltozása esetén az Adatkezelő ésszerű időn 
belül értesíti az Érintetteket, valamint a módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján 
közzéteszi. 

Amennyiben Önnek Személyes Adatai kezelésével kapcsolatosan kérdése merül fel, a 4. 
Pontban foglalt elérhetőségeink bármelyikén eljuttatott megkeresésére ésszerű határidőn belül 
válaszolunk. 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei Személyes Adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely a Személyes Adatok biztonságát garantálja. 

A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó elveket az alábbiakban mutatjuk be, ideértve az 
Adatkezelővel szemben fennálló jogszabályi követelményeket, valamint az Önnek Személyes 
Adatai kezelésével kapcsolatos jogosultságait. 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

(a) az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (az „Infotv.”); 

(b) 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 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) (a „Rendelet”); 

(c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”); 

(d) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli tv.”); 

(e) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”); 

(f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
„Hpt.”). 

 
 
2 Az Adatkezelő adatai 

Név: AXELBERG Pénzügyi Zrt. 

Székhely: 1039 Budapest, Barátpatak u. 2/B. B. épület 1. emelet 5. 

Cégjegyzékszám: 01-10-049837 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék 

Adószám: 26357388-1-41 

Telefonszám: 06-1-445-4990 

E-mail: info@axelberg.hu 
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3 Az Adatkezelés jogalapja 

3.1 Az Adatkezelő működése során az alábbi jogalapokból kerül sor Adatkezelésre: 

(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, ideértve az Adatkezelő követelésvásárlási tevékenysége során 
kötött szerződéseket, valamint azokhoz kapcsolódóan az adósokkal, mint érintettekkel 
kötött szerződéseket; 

(c) az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

3.2 Amennyiben az Adatkezelésre jogszabály kötelező rendelkezése alapján kerül sor, az 
Adatkezelő erre vonatkozóan minden esetben külön értesíti az Érintetteket. 

3.3 Az Adatkezelő követeléskezelési tevékenysége során az Adatkezelő tudomására jutott 
Személyes Adatokat elkülönítetten, ügyenként különválasztva kezeli. A papír alapú okiratokat 
az Adatkezelő más dokumentumaitól elkülönítve, zárható irattárban tárolja, az elektronikusan 
rendelkezésre álló adatokat pedig az Informatikai Szabályzatával összhangban kezeli. 

3.4 Azon Személyes Adatokat, amelyek nem szerződés, vagy jogszabályi rendelkezés alapján, 
hanem az Érintett hozzájárulása alapján kezeli, az Adatkezelő köteles az Adatkezelés céljának 
megszűnését követően törölni. 

3.5 Az Adatkezelő tevékenysége során a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adatot, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatot, 
egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó Személyes Adatot semmilyen formában nem kezel. 

3.6 Az Adatkezelő Személyes Adatokat harmadik országba nem továbbít, automatizált 
döntéshozatalt nem alkalmaz, profilozási tevékenységet nem folytat. 

3.7 Az Adatkezelő honlapján sütiket nem alkalmaz, egyéb módon a honlap látogatóiról adatokat 
nem gyűjt a látogatók IP címének biztonsági okokból történő megőrzésén kívül. 

 
 
4 Adattovábbítás, Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

4.1 Az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatokat az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók részére 
adja át: 

(a) az Adatkezelő könyvelését, bérszámfejtését végző vállalkozás részére a könyvelési, 
bérszámfejtési tevékenység végzéséhez szükséges mértékben: 

Credit Kontír Kft. 

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 29-31. Bal. lház. félemelet 1/a. 

Adószám: 23035089-2-42 

(b) az Adatkezelővel szerződés alapján a Hpt. 68. § szerinti kiszervezett tevékenységet végző 
cégek, amelyek a kiszervezett tevékenység végzése során Adatfeldolgozóként járnak el: 

a. a JUMPER.HU Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Székhely: 1114 Budapest, Orlay u. 2/b. fsz.2.; Cégjegyzékszám: 01 09 
174162), és 

b. Késmárki Szoftverfejlesztő és Rendszerszervező Kft. (Cím: 2472 Kajászó, Rákóczi út 
150/1.; Adószám: 14472202-2-07). 

(c) az Adatkezelővel követelésvásárlási tevékenysége során szerződést kötő partnerek, függő 
ügynökök 
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4.2 Az Adatkezelő a 4.1. Pontban meghatározott Címzetteken és Adatfeldolgozókon kívül, a 
követelésvásárlási tevékenysége során tudomására jutott Személyes Adatokat abban az 
esetben jogosult harmadik személy részére továbbítani, ha az adattovábbításra követelés 
harmadik személyre történő engedményezése, ingatlan adásvétele során, üzletszerű 
tevékenységével összhangban kerül sor, és a Címzett, Adatkezelő az alapul szolgáló 
jogviszonyra irányadó szerződés, vagy az Érintett hozzájárulása alapján jogosult az adatok 
továbbítására. 

4.3 Az Adatkezelő a jelen 4. Pontban foglalt Címzettekkel, Adatfeldolgozókkal és Adatkezelőkkel 
kötött szerződésében biztosítja, hogy (i) a Címzettek, Adatfeldolgozók és az Adatkezelők teljes 
körű titoktartási kötelezettséget vállalnak az átadott Személyes Adatokra vonatkozóan, (ii) 
azokat harmadik személy részére csak akkor adják tovább, ha arra jogszabály, az Érintettekkel 
kötött szerződés, vagy az Érintettek Hozzájárulása alapján felhatalmazással rendelkeznek, (iii) 
kizárólag az adattovábbítás céljához szükséges mértékben kerül sor a Személyes Adatok 
átadására és (iv) az átadott Személyes Adatokat a Címzettel, Adatfeldolgozók, Adatkezelők az 
Adatkezelő felszólítására korlátozzák vagy törlik. 

 
 
5 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

5.1 Az Adatkezelő biztosítja az Érintett számára a tájékoztatáshoz való jogot, amelynek keretében 
az Érintett tájékoztatást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező Adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő jelen Adatvédelmi 
Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein. 

5.2 Tájékoztatáshoz való jog 

5.2.1 Az Adatkezelő a Rendelet 13. és a 14. cikkében felsorolt valamennyi információt és a Rendelet 
15–22. és 34. cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja az Érintettek 
számára. 

5.2.2 A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Adatkezelő honlapján közzéteszi a jelen 
Adatkezelési Tájékoztatót, amely tartalmazza azon elérhetőségeit, amelyeken az Érintettek 
jogosultak az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni. 

5.2.3 A tájékoztatáshoz való jog biztosítása érdekében az Adatkezelő kinevez egy személyt 
munkavállalói közül, aki az Érintettek megkeresése alapján eljár a szükséges tájékoztatás 
megadása érdekében (az „Adatkezelési Adminisztrátor”). Az Adatkezelési Adminisztrátor 
közvetlen elérhetőségei az alábbiak: 

név: Buzási Ádám 

telefonszám: 06-1-445-4990 

e-mail cím: adatvedelem@axelberg.hu 

5.3 Az Érintett hozzáféréshez való joga 

5.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

(a) az Adatkezelés céljai; 

(b) az érintett Személyes Adatok kategóriái; 

(c) azon Címzettek vagy Címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes 
Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
Címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

(d) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, 

(e) a helyesbítés, törlés vagy Adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, 

(f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

(g) az adatforrásokra vonatkozó információ, 
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(h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 

(i) az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

5.3.2 Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
szükséges tájékoztatást az Érintett részére. 

5.4 Helyesbítés joga 

Amennyiben az Érintett kéri, az Adatkezelő az Adatkezelési Adminisztrátor közreműködésével 
az általa kezelt, az Érintettre vonatkozó pontatlan Személyes Adatokat helyesbíti és a hiányos 
adatokat kiegészíti. 

5.5 Törléshez való jog 

5.5.1 Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó Személyes 
Adatokat: 

(a) a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

(b) az Érintett visszavonja az Adatkezelés alapját képező Hozzájárulását, és az 
Adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

(c) az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
Adatkezelésre; 

(d) a Személyes Adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; 

(e) a Személyes Adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

(f) a Személyes Adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

5.5.2 A Személyes Adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az Adatkezelés szükséges: 

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

(b) a Személyes Adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve 

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából; 

(d) a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.6 Az Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

(a) az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a Személyes Adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

(b) az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

(d) az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az Adatkezelés korlátozására kerül sor, a Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
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védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

5.7 Adathordozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
és ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

5.8 Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval megadott elérhetőségein keresztül, 
írásban tiltakozhat az Adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a Személyes Adatát közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná vagy 
felhasználná. 

5.9 Bírósághoz fordulás joga 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az Érintett jogosult az Adatkezelővel szemben panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

S 4 Pontjában megadott Adatfeldolgozók és Címzettek szokásos védelmi rendszerekkel 
ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén 
székhelyén megfelelően elzárva tárolja. 

5.11 A Személyes Adatok tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi 
igénybe. 

5.12 Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel, Informatikai Szabályzatával összhangban 
gondoskodik arról, hogy a Személyes Adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés 
ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 
 
6 Adatvédelmi Incidens 

6.1 Az Adatvédelmi Incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az Adatvédelmi Incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha 
az Adatvédelmi Incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. 

6.2 Ha a 9.1 Pontban foglalt bejelentést az Adatkezelő nem teszi meg a tudomásszerzést követő 
72 órán belül, a Bejelentéshez mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

6.3 Az Adatvédelmi Incidenst az Adatkezelő képviseletében az Adatvédelmi Tisztviselő, 
akadályoztatása esetén az Adatkezelési Adminisztrátor jelenti be a NAIH-nak. 

6.4 A Bejelentésben legalább: 

(a) ismertetni kell az Adatvédelmi Incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az Adatvédelmi Incidenssel érintett 
Személyes Adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

(b) közölni kell az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

(c) ismertetni kell az Adatvédelmi Incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

(d) ismertetni kell az Adatkezelő által az Adatvédelmi Incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az Adatvédelmi Incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

6.5 Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 
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6.6 Az Adatkezelő nyilvántartja az Adatvédelmi Incidenseket, feltüntetve az Adatvédelmi 
Incidenshez kapcsolódó tényeket, azok hatásait és az orvoslásukra tett intézkedéseket. Az 
Adatvédelmi Incidensek nyilvántartását a NAIH ellenőrzi. 

6.7 Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi Incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek a Bejelentésre vonatkozóan jelen 9. 
Pontban foglalt tartalommal. 

 
 
7 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

7.1 Az Adatkezelő Adatkezelési Adminisztrátora az Adatkezelő felelősségébe tartozóan végzett 
adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. 

7.2 Az adatkezelési tevékenység nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

(a) az Adatkezelő, mint Adatkezelő neve és elérhetősége, az Adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 

(b) az Adatkezelés céljai; 

(c) az Érintettek kategóriáinak, valamint a Személyes Adatok kategóriáinak ismertetése; 

(d) olyan Címzettek kategóriái, akikkel a Személyes Adatokat közlik vagy közölni fogják, 
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 

(e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a 
nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a Rendelet 49. cikke (1) bekezdésének 
második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

(f) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 

(g) a 8. Pont szerinti technikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

7.3 Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő képviselője megkeresés alapján a NAIH részére 
rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást. 


