ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató a PEAC Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) és a PEAC Bérlet Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest,
Kapás utca 6-12.) (a továbbiakban „mi” vagy „PEAC”) adatkezelési tájékoztatója, amelyben
tájékoztatjuk Önt a PEAC által folytatott adatkezelésekről.
Kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. / PEAC Bérlet Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
Telefon: (+36) (1) 393-55-00
Telefax: (+36) (1) 393-55-30
E-mail: adatvedelem@peacfinance.hu
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy időnként módosíthatjuk ezt a tájékoztatót. Kérjük, hogy szíveskedjen
a tájékoztatót rendszeresen ellenőrizni. Az adatkezelési tájékoztató legfrissebb változatát a
www.peacfinance.hu weboldalon érheti el. A tájékoztató jelen változatát 2021. március 31. napján
tettük közzé és azóta nem módosítottuk.
Ha Ön nem az adatkezeléssel érintett személy, hanem az érintettet foglalkoztató szervezet képviselője,
aki az érintett adatait továbbítja felénk, kérjük, hogy a jelen tájékoztatónak az érintett munkavállaló,
képviselő, kapcsolattartó, ügyintéző vagy más személy részére történő rendelkezésre bocsátásával
tájékoztassa az érintettet a PEAC által folytatott adatkezelések feltételeiről.
2.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató hatálya a PEAC által kezelt személyes adatokra vonatkozik.
„Személyes adatnak” kell tekinteni minden olyan adatot, ami egy azonosított vagy azonosítható
természetes személyre (az „érintett”) vonatkozik, ideértve jellemzően a nevet, azonosító adatokat,
kapcsolattartási adatokat, munkahelyet, munkakört, az érintett jövedelmi és vagyoni viszonyait, vagy az
érintettre vonatkozó bármely más információt.
A tájékoztató szempontjából természetes személynek kell tekinteni az egyéni vállalkozót, a
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyt, és a földművelésügyi hivatalba
bejegyzett családi gazdálkodót is attól függetlenül, hogy a PEAC-kel való kapcsolatában nem
fogyasztóként járnak el.
Nem minősülnek személyes adatoknak a jogi személyek vagy más szervezetek adatai. Ugyanakkor, a
jogi személyek természetes személy tulajdonosaira, képviselőire, kapcsolattartóira, ügyintézőire
vonatkozó adatok már személyes adatoknak minősülnek.
A személyes adatok „kezelésén” a személyes adatokon végzett műveleteket kell érteni, ideértve az
adatok gyűjtését, tárolását, a hozzáférést, felhasználást, továbbítást, közzétételt, és az adatok törlését.
Az előzőek alapján az adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartoznak különösen az alábbi kategóriákba
tartozó természetes személyek személyes adataival összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységek:
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•

a PEAC ügyfelei (lízingbevevők, bérlők);

•

a járulékos kötelezettetek (kezesek, zálogkötelezettek, biztosítéknyújtók, adóstársak);

•

a PEAC vagy az ügyfél oldalán a szerződéshez kapcsolódó személyek (pl. berendezésgyártók,
a gyártók forgalmazó partnerei vagy más eladók, az eszközöket a futamidő végén megvásárló
vevők, flotta menedzserek, vámügyintézők), illetve ezen személyek természetes személy
tulajdonosai, képviselői, kapcsolattartói, ügyintézői;

•

a PEAC üzleti partnerei és a PEAC részére – az ügyfélszerződésekhez szorosan nem kapcsolódó
módon – termékeket és szolgáltatásokat értékesítő szállítók (munkaerő közvetítők, könyvelők,
bérszámfejtők, ügyvédek, tanácsadók stb.), illetve ezen személyek természetes személy
tulajdonosai, képviselői, kapcsolattartói, ügyintézői; és

•

a PEAC irodáját látogatók (ügyfelek, potenciális ügyfelek, szállítók, vendégek).

A jelen tájékoztatóban az „Ön” személyes névmás a fenti kategóriák valamelyikébe tartozó természetes
személyt jelöli.
A fentiekben meghatározott egyes csoportok személyes adataink kezelésére eltérő feltételek
vonatkozhatnak.
Az adatkezelési tájékoztató nem irányadó a PEAC (volt) munkavállalóira és az állásra pályázó
személyekre nézve, rájuk külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik.
Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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) és a magyar adatvédelmi törvény (az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
szabályozási körébe tartozó kérdésekre vonatkozik, és nem tartalmazza a banktitoknak vagy az üzleti
titoknak minősülő adatok kezelésére vonatkozó szabályokat – ezeket a PEAC vonatkozó
üzletszabályzatai és az irányadó jogszabályok tartalmazzák.
3.

Adatkezelő

Az „adatkezelő” az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza,
és amely az adatkezelés jogszerűségéért felel.
A PEAC által folytatott adatkezelések tekintetében az adatkezelő az alábbi PEAC cégek valamelyike
attól függően, hogy az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony, amellyel kapcsolatban az Ön adatait a
PEAC kezeli, melyik céggel áll fenn.
Az ügyfelekkel kötött szerződésekkel összefüggésben az adatkezelő:
•

finanszírozási ügyletek (kölcsön, pénzügyi lízing) esetén a pénzügyi vállalkozásnak minősülő
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám 0110-044130);

•

operatív lízingszerződés esetén a pénzügyi vállalkozásnak nem minősülő PEAC Bérlet Kft.
(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-09-680741).
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A szállítókkal kötött szerződésekkel összefüggésben az adatkezelő az a PEAC társaság, amely a
szolgáltatás igénybevételére vagy a termék megvásárlására vonatkozó – Önnel, vagy az Ön
munkáltatójával vagy megbízójával kötött – szerződésben a megrendelő, illetve a vevő.
Az irodánk székhelyéül szolgáló épületben (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), az irodaház bejáratánál
és az irodaház folyosóin elhelyezett kamerákkal rögzített fényképfelvételek és mozgóképfelvételek
tekintetében az adatkezelő a felvételeket készítő személy (pl. az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője).
A PEAC kizárólag abban az esetben minősül a felvételek tekintetében adatkezelőnek, ha a PEAC vagy
valaki más személye vagy vagyona sérelmére elkövetett cselekmény felderítése érdekében a felvételeket
készítő személy a felvételeket a PEAC részére átadja és a PEAC a felvételeket eltárolja vagy a felvételek
tartalmáról feljegyzést készít.
4.

A kezelt személyes adatok köre

A PEAC az adatkezelés céljától függően jellemzően az alábbi típusú adatokat kezeli:
•

azonosító adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve (ügyfelek,
biztosítéknyújtók esetén);

•

azonosítószámok: személyazonosító igazolvány szám, útlevél szám, kártya formátumú vezetői
engedély szám, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám, személyi azonosítószám, adószám
(ügyfelek, biztosítéknyújtók esetén);

•

igazolványmásolatok: a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány másolata, kivéve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi
azonosítót igazoló oldala;

•

kapcsolattartási adatok: lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám (ügyfelek,
biztosítéknyújtók, szállítók, üzleti partnerek esetén);

•

szerződéses adatok: a megrendelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó specifikációk, a
hitelbírálattal, ügyfélminősítéssel és fedezetértékeléssel kapcsolatos adatok (a fennálló és a
múltbéli adósságokra vonatkozó adatok, az érintett vagyona és a tulajdonába tartozó eszközök
jellemzői és értéke, hiteltörténet, KHR adatok, termékszerkezetre, esetleges vevő- és
szállítóoldali függőségre (rendelésállomány összetétele), piaci részesedésre és várható
alakulására, konkurenciahelyzetre, jövőbeni kilátásokra, a tervezés minőségére vonatkozó
információk), kockázati profil (ügyfelek, biztosítéknyújtók esetén);

•

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében gyűjtött adatok:
azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, közszereplői státus, tényleges tulajdonosra vonatkozó
adatok, szankciós listákon való szereplésre vonatkozó adatok, vagyon forrása, kockázati profil,
gyanús körülmények esetén a gyanúra okot adó körülmények (ügyfelek, biztosítéknyújtók
esetén);

•

e-mail levelezés adatai: az Ön által nekünk küldött és az általunk Önnek küldött elektronikus
levelekben és csatolmányokban foglalt adatok (ügyfelek, biztosítéknyújtók, szállítók, üzleti
partnerek esetén);

•

fényképfelvételek és mozgóképfelvételek: felvételek, amelyeket a székhelyünkön (1027
Budapest, Kapás utca 6-12.), az irodaház bejáratánál és folyosóin elhelyezett kamerákkal rögzít
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az irodaház bérbeadója (az irodánkat meglátogató személyek esetén kizárólag abban az esetben,
ha a PEAC vagy valaki más személye vagy vagyona sérelmére elkövetett cselekmény
felderítése érdekében a felvételeket készítő – PEAC-tól különböző – személy a felvételeket a
PEAC részére átadja és a PEAC a felvételeket eltárolja vagy a felvételek tartalmáról feljegyzést
készít); és
•

hangfelvételek: felvételek, amelyeket telefonhívások
panaszkezelés esetén (ügyfelek, biztosítéknyújtók esetén).

rögzítése

esetén

gyűjthetünk

A www.peacfinance.hu címen található honlapunk böngészése esetén kisméretű szöveges fájlok,
úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”) kerülhetnek elhelyezésre a számítógépére. A sütik
többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogatói
beállításokat, és lehetőséget adhatnak nekünk a látogatói szokások megismerésére.
A honlapunkon jelenleg kizárólag egy ún. munkamenet sütit használunk, amely arra szolgál, hogy a
honlap meg tudja különböztetni, hogy melyik böngészőhöz melyik munkamenet tartozik, és a szerver
be tudja azonosítani az adott böngészőhöz tartozó aktív munkamenetet. Ha a látogató bezárja a
böngészőt, ez a süti automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen süti alkalmazása nélkül nem tudjuk
garantálni a látogatóknak a honlapunk teljeskörű használatát.
Az általunk alkalmazott süti nem köthető egyetlen azonosított vagy azonosítható természetes
személyhez sem, ezért nem minősül személyes adatnak, és nem tartozik a jelen tájékoztató hatálya alá.
A sütik használatával kapcsolatos részletesebb tudnivalókat a honlapunkon található süti adatkezelési
tájékoztató tartalmazza.
A személyes adatok gyűjtésének módja

5.

A személyes adatokat az alábbi forrásokból és módon gyűjtjük:
•

közvetlenül Öntől az irodánkban, telefonon, levélben, e-mail útján, adathordozók révén, vagy
más módon. Ide tartoznak azok a személyes adatok, amelyeket akkor ad meg, amikor
kommunikál velünk valamilyen csatornán keresztül, mint például telefonon vagy e-mailben,
benyújt hozzánk valamilyen anyagot, kitölt egy kérdőívet, megválaszol valamilyen kérdéseket,
vagy észrevételeket közöl velünk, érdeklődik a termékeink és a szolgáltatásaink iránt, felhívja
telefonon az ügyfélszolgálatunkat;

•

harmadik felektől, mint például az Ön munkáltatója vagy egy hitelminősítő szervezet;

•

keresési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoktól, mint például a Google;

•

nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, mint például a cégjegyzék.

Mi magunk is hozunk létre Önre vonatkozó személyes adatokat. Például, ha valamely szolgáltatásunk
igénybevétele érdekében vagy más okból telefonál nekünk, a beszélgetésről írásbeli feljegyzést
készíthetünk, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a felmerült kérdések megválaszolása érdekében.
6.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük, az alábbi jogalapon:
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Személyes adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Azonosító adatok

Személyazonosság ellenőrzése:
Az adatkezelés célja, hogy ha
Önnel vagy az Ön által képviselt
társasággal ügyfélkapcsolatot vagy
szállítói kapcsolatot létesítünk, a
szerződéskötés érdekében
ellenőrizhessünk az Ön
személyazonosságát.

Az adatkezelés az
ügyfélszerződés, biztosítéki
szerződés, vagy a szállítói
szerződés megkötése és teljesítése
érdekében szükséges.

Kötelező ügyfélazonosítás:
Finanszírozási ügyletek esetén, a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzésére
vonatkozó jogszabályok szerint
kötelesek vagyunk azonosítani az
ügyfeleinket, és ennek során
kötelesek vagyunk rögzíteni az
azonosító adataikat. Az
adatkezelés célja ezen
kötelezettségeknek való
megfelelés biztosítása.

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

Kötelező ügyfélazonosítás:
Finanszírozási ügyeletek esetén, a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzésére
vonatkozó jogszabályok szerint
kötelesek vagyunk azonosítani az
ügyfeleinket, és ennek során
kötelesek vagyunk rögzíteni az
azonosítás érdekében bemutatott
igazolványok számát. Az
adatkezelés célja ezen
kötelezettségeknek való
megfelelés biztosítása.

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

Ingatlanra vonatkozó biztosíték
létrehozása: A személyi
azonosító kezelése ingatlan
biztosítékként történő bevonása
esetén, az ingatlannyilvántartási
bejegyzés érdekében kötelező
adat. Az adatkezelés célja az
ingatlan biztosíték földhivatali
bejegyzésének lehetővé tétele.

Az adatkezelés az ingatlan
biztosítéki szerződés megkötése és
teljesítése érdekében szükséges.

Kötelező ügyfélazonosítás:
Finanszírozási ügyletek esetén, a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzésére
vonatkozó jogszabályok szerint
kötelesek vagyunk azonosítani az
ügyfeleinket, és ennek során
kötelesek vagyunk elkészíteni és
megőrizni az azonosítás érdekében

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

Azonosítószámok

Igazolvány másolatok
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bemutatott igazolványok másolatát
(kivéve a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány személyi
azonosítót igazoló oldalát). Az
adatkezelés célja ezen
kötelezettségeknek való
megfelelés biztosítása.
Kapcsolattartási adatok

Szerződéses adatok

Kapcsolattartás: Az adatkezelés
célja az ügyféllel,
biztosítéknyújtóval, szállítóval
vagy üzleti partnerrel való
kapcsolattartás lehetővé tétele.

Az adatkezelés a vonatkozó
szerződés megkötése és teljesítése
érdekében szükséges.

Üzletszerzés: Az adatkezelés célja
a promóció és a marketing, a
fennálló üzleti kapcsolat bővítése.
Az optimális üzleti kapcsolat
érdekében az Önnek is megfelelő
határok között tájékoztatjuk Önt
hasonló termékeinkről és
szolgáltatásainkról. Ez lehetővé
teszi az Ön számára, hogy
megoldásainkat a lehető
legteljesebb mértékben
kihasználja.

A kapcsolattartási adatokat
kizárólag az Ön előzetes
hozzájárulása esetén használjuk
abból a célból, hogy marketing
célú megkereséseket küldjünk
Önnek.

Szolgáltatásnyújtás: Az
adatkezelés célja a társaságaink
által nyújtott szolgáltatások
lehetővé tétele, az Ön igényeinek
kielégítése, a társaságaink által
vállalt kockázatok biztosítása, az
ehhez szükséges szerződések
megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés az
ügyfélszerződés, biztosítéki
szerződés, vagy a szállítói
szerződés megkötése és teljesítése
érdekében szükséges.

Hitelbírálat: Az adatkezelés célja,
hogy az Önnel való
ügyfélkapcsolat kialakítása előtt
elbíráljuk, hogy ajánlhatjuk-e a
pénzügyi szolgáltatásainkat az Ön
számára. A hitelvizsgálat során
kockázati szempontból értékeljük
a hitelképességét, és ellenőrizzük,
hogy képes-e a szerződéses
fizetési kötelezettségeket
teljesíteni.

Az adatkezelés az ügyfélszerződés
és a biztosítéki szerződés
megkötése érdekében szükséges.

Szerződéskezelés: Az adatkezelés
célja az ügyfélkapcsolat
fenntartása és az ügyintézés
(például, ha tájékoztatjuk a
fennmaradó futamidőről vagy az
esedékes kötelezettségeiről).

Az adatkezelés az ügyfélszerződés
és a biztosítéki szerződés
teljesítése érdekében szükséges.

Termékek és szolgáltatások
fejlesztése: Az adatkezelés célja a
termékeink és szolgáltatásaink

Az adatkezelés a PEAC vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
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fejlesztése, ami számunkra, az
ügyfeleinek számára, és harmadik
felek számára is előnyt jelent.
Hitelkockázat kezelése: Az
adatkezelés célja a PEAC által
nyújtott finanszírozásból származó
kitettség szintjének meghatározása
annak érdekében, hogy ki tudjuk
számítani a szükséges pénzügyi
tartalékokat. Ezt a prudens
működést előíró jogszabályok
kötelezővé teszik.

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

Követelések átruházása: Ha az
Önnel kötött szerződésünket egy
másik pénzügyi intézményre
ruházzuk át, a szerződést átveszik,
illetve fúzióra vagy szétválásra
kerül sor, előfordulhat, hogy az
Ön személyes adatait a velünk
kötött szerződését megszerző
harmadik fél fogja kezelni; az
ilyen átruházásnak azonban az a
feltétele, hogy az adott harmadik
fél vállalja a hatályos adatvédelmi
törvényeknek és előírásoknak való
megfelelőséget.

Az adatkezelés a PEAC vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.

A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzése
érdekében gyűjtött adatok

Kötelező ügyfélazonosítás,
kockázati besorolás, monitoring,
gyanús ügyletek jelentése:
Finanszírozási ügyletek esetén, a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzésére
vonatkozó jogszabályok szerint
kötelesek vagyunk azonosítani az
ügyfeleinket, kötelesek vagyunk
az előírt adatokat rögzíteni,
kötelesek vagyunk az
ügyfélkapcsolatot folyamatosan
figyelemmel kísérni, és kötelesek
vagyunk a gyanús ügyleteket
jelenteni. Az adatkezelés célja
ezen kötelezettségeknek való
megfelelés biztosítása.

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

E-mail levelezés adatai

Kapcsolattartás: Az adatkezelés
célja az ügyféllel, a szállítóval, és
az üzleti partnerrel való szerződés
megkötésével és a fennálló
szerződés teljesítésével
összefüggésben a kapcsolattartás.

Az adatkezelés a szerződés
megkötése és teljesítése érdekében
szükséges.

Fényképfelvételek és
mozgóképfelvételek

Személy- és vagyonvédelem: Az
adatkezelés célja a PEAC irodáját
látogató személyek és a PEAC

Az adatkezelés a PEAC vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
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dolgozóinak személy- és
vagyonvédelme.
Hangfelvételek formájában
gyűjtött személyes adatok

Panaszkezelés: Az adatkezelés
célja a panaszkezelési
előírásoknak való megfelelés. A
PEAC a szóbeli telefonos panaszt
hangfelvétel formájában rögzíti, és
a jogszabályi előírásoknak eleget
téve őrzi.

Az adatkezelés a PEAC-re
vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges.

Ahol a jelen pontban a PEAC jogos érdekének érvényesítését jelöltük meg az adatkezelés jogalapjának,
ott minden esetben figyelemmel voltunk arra, hogy a jogos érdekünk ne élvezzen elsőbbséget az Ön
személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapvető jogaival és szabadságaival szemben.
Azokban az esetekben, amikor az Ön hozzájárulása képezi az adatkezelés jogalapját (például marketing
célú megkeresések engedélyezése esetén), a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.
Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét, hogy ha visszavonja az adatoknak egy meghatározott cél
érdekében történő kezeléséhez adott hozzájárulását, ez nem képezi akadályát annak, hogy az adatokat
más cél érdekében továbbra is kezeljük, ha ehhez megfelelő jogalappal rendelkezünk. Például, ha Ön
visszavonja az e-mail címének hírlevelek küldése céljából történő felhasználásához adott hozzájárulását,
az e-mail címét ezt követően is jogszerűen használhatjuk a szerződés teljesítése és az Önnel való
kapcsolattartás céljából.
7.

Az adatok kezelésének módja és az adatok biztonsága

A személyes adatait kizárólag abból a célból kezeljük, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük. A
személyes adatokat az eredeti céltól eltérő jogszerű üzleti célból is kezelhetjük (másodlagos cél), de
kizárólag abban az esetben, ha a másodlagos cél összhangban van az eredeti céllal.
Kizárólag azok a munkatársaink kezelik a személyes adatokat, akiknek azokhoz a 6. pontban foglalt
célok érdekében hozzá kell férniük.
A személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására technikai és szervezési
intézkedéseket tettünk, hogy az adatok biztonságáról gondoskodjunk. Biztonsági intézkedéseink célja
különösen az adatainak titkosságának, integritásának és elérhetőségének, az azokat kezelő rendszerek
és szolgáltatások ellenálló képességének, valamint az adatok adatvédelmi incidens esetén történő
visszaállításának biztosítása. A személyes adatait lehetőség szerint álnevesítéssel és titkosítással védjük.
Ezen túlmenően a technikai és szervezési intézkedéseink hatékonyságát teszteljük, ellenőrizzük és
rendszeresen értékeljük, hogy folyamatosan javítsuk a személyes adatok kezelésének biztonságát.
8.

A személyes adatok továbbítása harmadik felek részére és külföldre

A személyes adatokat az alábbi személyek részére tesszük hozzáférhetővé:
•

a PEAC csoportba tartozó vállalkozások részére a 6. pontban meghatározott célok érdekében
(PEAC csoport alatt a PEAC Holdings (Ireland) Ltd. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások,
illetve a német PEAC Holdings (Germany) GmbH csoporthoz tartozó hazai és külföldi
vállalkozások és leányvállalatok (Magyarországon a PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. és a PEAC
Bérlet Kft.) tagjai tartoznak, amelyek felsorolása a www.peacfinance.com weboldalon
található);
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•

a finanszírozási ügyletek esetében a PEAC refinanszírozója részére kockázatelemzési célokból;

•

a finanszírozott eszközt biztosító biztosítók részére;

•

harmadik felek részére, akik bevonására a megrendelése alapján kerül sor, mint például az
eszköz eladója;

•

harmadik fél szolgáltatók és a megbízásunkból adatkezelést végző adatfeldolgozók részére a
rendes üzletmenetünk keretében, mint például, amikor hozzáférést engedélyezünk a
számítástechnikai rendszereinket karbantartó vállalkozások részére;

•

hatóságok részére, ideértve, amikor megkeresnek bennünket adatszolgáltatás érdekében, vagy
valamilyen vélelmezett vagy tényleges jogszabály-sértés bejelentése esetén;

•

tanácsadóink részére, mint például a könyvelőnk vagy az ügyvédjeink;

•

hatóságok, bíróságok és más releváns személyek részére jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges mértékben;

•

harmadik felek részére, a bűncselekmények megelőzése, észlelése, felderítése és a felelősségre
vonás érdekében, az ehhez szükséges mértékben; és

•

harmadik felek részére, amelyek meg kívánják vásárolni a társaságunk vagy a tulajdonosunk
üzletrészeinek, illetve részvényeinek részét vagy egészét, vagy a társaságunk vagyonának részét
vagy egészét, vagy amelyek cégjogi átalakulásban kívánnak részt venni velünk (ideértve egy
átszervezés vagy egy megszűnési folyamat esetén).

Ha a személyes adatokat az Európai Unión kívül található harmadik félnek továbbítjuk, az adatok
védelmében további intézkedéseket teszünk. Az Európai Unión kívül egyes országokban az adatvédelmi
szabályok különböznek az Európában hatályosaktól. Ha a személyes adatokat az Európai Unión kívül
található feleknek továbbítjuk, és az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ország, ahol az adott fél
található, nem nyújt megfelelő védelmet a személyes adatok kezelése terén, a személyes adatokat csak
akkor továbbítjuk, ha megfelelő biztosítékok kerülnek bevezetésre, például az Európai Bizottság által
jóváhagyott szerződéses megállapodások formájában.
9.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat nem tároljuk annál tovább, mint ameddig szükség van rájuk arra a célra, amire
gyűjtöttük őket.
Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy csak
a hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá a személyes adatokhoz.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a személyes adatok kezelésének megkezdésétől legalább 3
évente felülvizsgáljuk, hogy az általunk, illetve megbízásunkból vagy rendelkezésünk alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges-e.
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó jogszabályok alapján az
ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásához szükséges személyes adatokat az üzleti kapcsolat
megszűnését követően 8 évig kezeljük.

9

A személy- és vagyonvédelmi célok érdekében kezelt fénykép- és mozgógépfelvételeket kizárólag a
személy vagy vagyon elleni cselekmény felderítése érdekében szükséges – a hatóságokkal
együttműködésben megállapított – időtartamig kezeljük.
10.

Az érintett által gyakorolható jogok

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jogán kívül (ami akkor releváns, ha az
adatkezelés alapja a hozzájárulás), az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételekkel és
megszorításokkal Önt további jogok is megilletik, ideértve az alábbiakat:
•

kérheti, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kezelt, vagy az irányításunk alapján más által kezelt
személyes adatok köréről (hozzáféréshez való jog);

•

ha úgy véli, hogy személyes adatai helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy
– az adatkezelés céljától függően – a hiányos személyes adatok kiegészítését (helyesbítéshez
való jog);

•

a jogszabályban meghatározott feltételek esetén Ön kérheti az általunk kezelt személyes
adatainak törlését. Ha személyes adatai megőrzésére nincs törvényi kötelezettségünk vagy jogos
üzleti indokunk, kérését teljesítjük (törléshez vagy elfeledtetéshez való jog);

•

a jogszabályban meghatározott feltételek esetén Ön kérheti az általunk kezelt adatok
felhasználásának korlátozását azzal, hogy visszautasíthatjuk a személyes adatok kezelésének
korlátozására vonatkozó kérését, amennyiben jogos indokunk van a személyes adatok
kezelésének folytatására (pl. egy szerződés teljesítése, törvényes archiválási kötelezettség,
illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme) (a személyes adatok
kezelésének korlátozásához való jog);

•

a jogszabályban meghatározott feltételek esetén tiltakozhat az adatok kezelése ellen
(tiltakozáshoz való jog); és

•

a jogszabályban meghatározott feltételek szerint kérheti, hogy a személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk a rendelkezésére, vagy egy
másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha ez technikailag megoldható (adathordozhatósághoz való
jog).

Ha a felsorolt jogokat gyakorolni kívánja, vagy a jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdése
van, kérjük lépjen kapcsolatba adatvédelmi kapcsolattartónkkal az adatvedelem@peacfinance.hu e-mail
címen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. / PEAC Bérlet Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
Telefon: (+36) (1) 393-55-00
Telefax: (+36) (1) 393-55-30
A kérésre a beérkezését követő egy hónapon belül válaszolunk azzal, hogy meghatározott feltételek
esetén ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A kérésének teljesítése érdekében
kérhetjük, hogy személyazonosságát igazolja felénk, illetve a kérésének pontosítását is kérhetjük.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kérését vagy panaszát megfelelő időben
és módon kezeljük.
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Ha úgy érzi, hogy a kérését vagy panaszát nem kezeltük kellő időben vagy megfelelő módon, az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Budapest, 2021. március 31.

PEAC Pénzügyi Lízing Zrt.
PEAC Bérlet Kft.
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