Adatvédelmi ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
Az NHB Pénzügyi Zrt., mint követeléskezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a
Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Kúria törvény), valamint a Kúriának a pénzügyi
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben
(a továbbiakban: Elszámolási törvény) foglaltak végrehajtása érdekében
együttműködési kötelezettség terheli az Önnel szemben fennálló követelés
korábbi jogosultjaival szemben. Ezen együttműködési kötelezettség az NHB Pénzügyi
Zrt. és a követelés korábbi jogosultjai közötti adatátadásban nyilvánul meg, amely
során a banktitok megtartásának kötelezettséges sem áll fenn.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön a követelésének eredeti jogosultjától kapott
elszámoló levél birtokában jogosult felkeresni az NHB Pénzügyi Zrt.-t és írásban kérni,
hogy az NHB Pénzügyi Zrt. az Ön által átadott elszámolás alapján számítsa újra a
követelést és állapítsa meg a tartozás módosított összegét. Ezen igényének
benyújtásával Ön megadja a felhatalmazást az NHB Pénzügyi Zrt.-nek arra, hogy a
továbbengedményezési láncolatban szereplő korábbi jogosultakat megkeresse. Ezen
igényének benyújtását megelőzően az NHB Pénzügyi Zrt. nem jogosult adatigénylés
iránti kérelemmel élni, az erre való felhatalmazást írásbeli igényének benyújtásával Ön
adja meg.
Az adatátadás célja az elszámolás elvégzéséhez, valamint az elszámolásból eredő
megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok megszerzése, illetve rendelkezésre
bocsátása, az adattovábbítás jogalapja pedig a Kúria törvény 1. §. (5) bekezdése,
valamint az Elszámolási törvény 7. §.-a.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az NHB Pénzügyi Zrt. csak olyan személyes adatot,
illetve személyes adatot tartalmazó dokumentumot ad át az Önnel történő
elszámolási eljárás, illetve a megtérítési igénye érvényesítése során, amelyek az
Elszámolási törvényben foglaltak végrehajtásához, illetve az elszámolás
számszaki megállapításához elengedhetetlenül szükségesek.
Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás során keletkezett adatait az NHB Pénzügyi Zrt.
adatkezelőként kezeli az elszámolásból eredő követelés elévülésének idejéig.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön bármely elérhetőségünkön tájékoztatást kérhet
személyes adatainak kezeléséről, valamint az Önt megillető jogokról és jogorvoslati
lehetőségekről.
NHB Pénzügyi Zrt.
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