ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ön HETA Asset Resolution
Magyarország Zrt. (HETA) által kezelt személyes adataira, valamint az kezelt személyes adataira
vonatkozó jogaira az adatvédelmi jogszabályok alapján. Az adatkezelés tartalmát és terjedelmét
alapvetően az Ön HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolata, valamint a
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.-re vonatkozó, működését szabályzó jogszabályok és
hatósági előírások határozzák meg.
A. Irányadó jogszabályok
-

-

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 2016/679/EU rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)

B. Adatkezelő
Az Adatkezelő:
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.
1011 Budapest, Fő u. 14-18. 2. em.
Tel.: +36 1 887 9500
E-mail: info@heta-asset-resolution.hu
www.heta-asset-resolution.hu
Adatvédelmi felelős:
Név: Angeli Dávid
Tel.: +36 1 887 9590
Bármely, a GDPR alapján meghatározott érintett bármikor, szabadon közvetlenül megkeresést
intézhet az Adatvédelmi Felelőshöz, amennyiben az adatvédelemmel, illetve adatkezeléssel
kapcsolatosan kérdése vagy észrevétele van.
C. Általános tájékoztató az Adatkezelőről
A HETA az osztrák állami tulajdonban álló HETA Asset Resolution AG l(HETA AG) eányvállalat,
amely társaság az osztrák szövetségi törvények alapján egy megszűnés előtt álló társaság, fő
tevékenysége a tulajdonában álló vagyon mielőbb értékesítése, portfóliójának leépítése. A
jogszabályi rendelkezések alapján a HETA AG és leányvállalatai, így a HETA is, biztosítani köteles
vagyonának lehetőség szerinti legmegfelelőbb értékesítését, illetve portfóliójának leépítését. A
HETA AG és így a HETA tevékenységének megszűnését a jogszabályban előírt leépítési tervnek
megfelelően köteles végrehajtani, a lehető legrövidebb időn belül, majd ezt követően a HETA
végelszámolására fog sor kerülni. Mindezeknek megfelelően a HETA új ügyleteket nem köt,
vagyonának, portfóliójának értékesítésére, követeléseink behajtására akként köteles, hogy az az
elérhető legnagyobb nyereséget biztosítsa számára.
D. A kezelt adatok köre és eredete
HETA olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolat teljesítése során vagy
üzleti kapcsolat létesítése érdekében kapott. Ezen túlmenően HETA olyan adatokat is kezel,
amelyeket leány-, illetve anyavállalataitól kapott, valamint amelyekhez nyilvános, bármi számára
hozzáférhető forrásokból (pl. cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás) szerzett meg.
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A fentiekkel összefüggésben személyes adat lehet különösen: személyi adatok (pl. családi név,
születési név, cím, kapcsolattartásra vonatkozó adatok, születési hely és idő, nemzetiség), személy
azonosságot igazoló adatok (pl: személyi igazolvány, útlevél adatai), vagy beazonosítást elősegítő
adatok (pl. aláírás-minta). Ezen túlmenően személyes adat magába foglalhat minden olyan más
adatot, amely a szerződéses kapcsolat teljesítése során, illetve a szerződéses kapcsolat
teljesíthetőség érdekében vált szükségessé, illetve minden olyan adat, amely a HETA-t terhelő
jogszabályi és hatósági kötelezettségek teljesítése érdekében szükségesek.
E. Az Adatkezelés célja és jogalapja
A személyes adat kezelése a GDPR és az Infó tv. rendelkezéseivel összhangban, azok alapján az
alábbiak szerint történik:
a.) Abban az esetben, amikor Ön az adatkezeléshez a hozzájárulását adta (GDPR 6. § (1) bekezdés
a.) pontja)
Amennyiben Ön a HETA által történő adatkezeléshez hozzájárulását adta, akkor a HETA általi
adatkezelés az adatkezelési hozzájárulásban meghatározott célból történi, olyan mértékben,
amelyhez Ön a hozzájárulását adta. Ön ezen hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja,
a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
b.) Az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, vagy szerződéses kapcsolat létesítése
érdekében vált szükségesség (GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja)
Ebben az esetben az adatkezelés az Ön és a HETA közötti szerződéses kapcsolat teljesíthetősége
érdekében történik, illetve annak érdekében történik, hogy a HETA tevékenységének
megszűntetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének eleget tudjon tenni (pl. szerződés
megszűntetése). Az adatkezelés, illetve a kezelt adatok köre elsődlegesen az üzleti kapcsolat
jellegén alapszik (kölcsön/lízing/adásvétel).
c.) Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekű feladat végrehajtásához
szükséges (GDPR 6. § (1) bekezdés c) és e) pontja)
Az adatkezelés több esetben jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. a
pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályban előírt adatkezelés), ezen túlmenően pedig
adatkezelés válhat szükségesség a HETA-ra vonatkozó hatósági/felügyeleti előírások
teljesíthetősége érdekében is (pl. adatszolgáltatási kötelezettség a Magyar Nemezei Bank részére).
d.) Adatkezelés jogos érdek érvényesítéséhez szükséges
Szükség esetén a HETA, illetve valamely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében
az adatkezelés túlmutathat a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelésén,
ezek az esetek lehetnek különösen a következők:
-

intézkedések a csoportszintű üzleti és risk managementet érintően a tevékenység
megszűntetése érdekében tett lépések során
peres és peren kívüli eljárások, büntető eljárások
a HETA csoporton belül adatátadás adminisztratív célokból
a HETA, illetve munkavállalóinak védelmére tett intézkedések
csalás megelőzése érdekében tett intézkedések
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében tett intézkedések
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F. Adatátadás
A HETA szervezetén belül csak azon osztályoknak és munkavállalóknak van hozzáférése az adott
személyes adathoz, akiknek a hozzáférés szerződéses, jogszabályi vagy felügyeleti kötelezettségek
teljesítése, valamint jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Ez túlmenően a HETA részére
szolgáltatásokat nyújtó személyek, akik a HETA utasításai alapján járnak el (különösen ügyvédek,
közjegyzők, adótanácsadók, szakértők, egyén tanácsadók), valamint azon személyek akik a HETA
nevében személyes adatot kezelnek (különösen IT szolgáltatást nyújtók) csak olyan mértékben
férnek hozzá a személyes adatokhoz, amely mértéken az adott szolgáltatás teljesítése érdekében az
szükséges. A HETA részére szolgáltatást nyújtóknak, illetve a HETA nevében adatkezelést végző
személyeknek szerződésen alapuló kötelezettsége áll fenn a személyes adat bizalmas kezelésére
vonatkozóan, illetve hogy az adatkezelésre csak az adott szolgáltatásnyújtás keretében kerüljön sor.
Az anyavállalat, leányvállalat, illetve egyéb harmadik fél részére történő adatadás vonatkozásában
hangsúlyozni szükséges, hogy a HETA-ra, mint pénzügyi vállalkozásra a bank titokra vonatkozó
előírások vonatkoznak, azaz bank titoktartási kötelezettség terheli minden ügyféllel kapcsolatos
információ vonatkozóan, illetve minden olyan információ és tény vonatkozásában, amely az üzleti
kapcsolat teljesítése során jutott a tudomására. Ennek megfelelően a HETA személyes adatok
átadására csak abban az esetben jogosult, ha Ön kifejezetten és írásban felmentette HETA-t a
banktitok megőrzése alól, vagy a személyes adat átadásra jogszabályi kötelezettség, felügyeleti
előírás teljesítése érdekében szükséges, vagy ha az adat átadása szerződéses kötelezettség teljesítése
érdekében válik szükségessé.
Amennyiben jogszabályi vagy felügyeleti rendelkezések előríják, állami szervek és intézmények
(pl. Magyar Nemzeti Bank, bíróságok, ügyészségek, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) részére személy
adat átadására sor kerülhet, de csak a szükséges mértékben.
G. Adatkezelés időtartama
HETA a személyes adatokat addig kezeli és őrzi, amíg az a szerződéses vagy jogszabályi
kötelezettség teljesítése, teljesíthetősége érdekében szükséges (pl. a szerződés megszűnéséig, a
szerződés teljesítéséig), illetve ezen túlmenően is amennyiben valamely jogszabályok a szerződés
vagy jogszabályi kötelezettség teljesítésével összefüggésben hosszabb idejű dokumentumőrzési,
archiválási kötelezettséget ír elő (pl. számviteli jogszabályok, pénzmosás megelőzésével
kapcsolatos jogszabályok).
Jogi igények, követelések érvényesítésének általános elévülési ideje három év, ez alapján –
amennyiben ez szükséges, függően a HETA-val szemben érvényesített esetleges követeléstől, vagy
a HETA által érvényesített igénytől – HETA jogosult bármely személyes adat megőrzésére, amely
ezek igények érvényesítése érdekében szükséges.
H.

Adatvédelmi jogok

Önnek joga van ahhoz, hogy kezelt adataihoz bármikor hozzáférjen, a kezelt adatinak helyesbítését,
törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérje. Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, joga van az adathordozhatósághoz, illetve ahhoz, hogy automatizált
döntéshez egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is.
A fent meghatározott jogok érvényesítése érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi
Felelőssel vagy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
I.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Üzleti szerződés jogviszony keretében Ön köteles azon személyes adataink közlésére, amely az
üzleti kapcsolat létesítése és teljesítése érdekében szükségesek, és amelyek kezelésére a HETA
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jogszabály alapján köteles (különösen pénzmosás megelőzésre vonatkozó jogszabály). Amennyiben
Ön a jogszabály által kötelezően meghatározott adatot nem szolgáltatja a HETA a szerződéses
kapcsolat létrejöttét, illetve az adott szolgáltatást nyújtását megtagadhatja. Ezen túlmenően Ön nem
köteles hozzájárulni olyan adatkezeléshez, amely nem lényeges a szerződés teljesítése érdekében,
illetve amelyet nem ír elő jogszabály.
J. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
HETA tevékenysége során nem alkalmaz a GDPR 22. §-a szerinti automatizált döntéshozatalt
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében hozott döntésekre során. Figyelemmel arra, hogy a
HETA működésének megszűnése előtt áll, ezért új ügyletkötés nem történik, erre csak nagyon
ritkán, különleges helyzetben kerül sor. Amennyiben ügyletkötésre sor kerülne, úgy a HETA
jogszabályi kötelezettségeinek betartásával jár el.
K. Honlap
HETA honlapja a www.heta-asset-resolution.hu
A HETA honlapja anélkül használható, hogy az Ön részéről bármely személyes adat megadása
lenne szükséges.
A fentiektől függetlenül azonban a honlaphoz való hozzáférés esetén – törtéjen ez bármely érintett
vagy egy automatizált rendszer által – minden esetben általános információk gyűjtésére kerül sor.
Ezen általános információ tárolására un. log files-okban kerül sor. A következő információk
gyűjtésére kerülhet sor:
- a kereső típusa és verziószáma
- a csatlakozó rendszer által használt operációs rendszer
- honlap amelyről a csatlakozó rendszer eléri a HETA honlapját
- al-honlap, amely a HETA honlapjára irányít egy csatlakozó rendszer által
- a honlap felkeresésének napja és időpontja
- IP-cím
- a csatlakozó rendszer internet szolgáltatója
- a fentiekhez hasonló egyéb adat és információ, amelyet a honlap támadások megelőzése vagy
javítások érdekében használ
A fenti adatok használata során a HETA nem von le semmilyen következtetést az adat alanyára
vonatkozóan. Ezen információkra azért van szükség, hogy
- a honlap megfelelő tartalmat szolgáltasson
- optimalizálja a holnap tartalmát
- biztosítsa az IT rendszerünk folyamatos funkcionális működését
- a bűnügyi hatóságok részére információval tudjon szolgálni cyber támadás esetén
A névtelenül gyűjtött adatok felhasználása egyrészről statisztikai céllal történik, másrészről pedig
az adatvédelem és adatbiztonság megerősítése érdekében.
Abban az esetben, ha a HETA honlap használatához mégis valamely személyes adat megadása
válik szükségessé, abban az esetben – figyelemmel arra, hogy jogi alap az ilyen adatkezelésre nincs
– ezen adatkezelés csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történik.
Annak érdekében, hogy honlapunkat felhasználó-baráttá tegyük honlapunk un. számítógépes
„sütiket” (cookies) használ. Ezek kárt nem okoznak, lehetővé teszik azonban, hogy az Ön keresője
felismerhető legyen, amikor Ön a honlapukat a következő alkalommal használja. A HETA honlap
ideiglenes „sütiket” használ (amelyek törlésre kerülnek, miután Ön a honlapot elhagyta és bezárta
keresőjét), illetve állandó „sütiket” használ (amelyek azt követően is tárolásra kerülnek, hogy a
kereső bezárásra került). A „sütik” használatának jogalapját a GDPR 6. § (1) bekezdésének a.)
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pontja biztosítja (amikor Ön a „sütik” használatához hozzájárul) és/vagy a 6. § (1) bekezdésének
f.) pontja biztosítja (jogos érdek az adatvédelem érdekében).
Önnek lehetősége van beállítani úgy keresőjét, hogy a „sütik” beállításáról információt kapjon, és
ez alapján lehetősége van eldönteni, hogy elfogadja azokat (egyes esetekben vagy meghatározott
esetekben) vagy teljesen kizárja azokat. Abban az esetben azonban, ha a „sütik” kikapcsolására
kerül sor, úgy az a honlap működésének korlátozását eredményezheti.
A honlapunk használatával Ön a „sütik” beállítására vonatkozó fent írt eljáráshoz hozzájárul.

