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I. Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató a B2 Kapital Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által megvásárolt
követelések kötelezettjei, illetve a követelés alapjául szolgáló jogviszonyban más módon érintett személyek,
(a továbbiakban együttesen: Ügyfelek) személyes adatainak
kezelésére vonatkozik.
A Társaság kiemelten fontosnak tartja az egyes követelések kötelezettjei személyes adatainak védelmét,
valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Ügyfelek személyes adatait Társaságunk
bizalmasan kezeli, az adat
Jelen tájékoztató célja a B2 Kapital Zrt.
,
adatfeldolgozás szabályainak, valamint az adatbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása,
További cél, hogy tájékoztatást nyújtson a Társaságunk által végzett követeléskezelési és adósságrendezési

II. A tájékoztató jogi alapjai, alapelvei
1.
Jelen Tájékoztató a személyes adatok kezelésére vonatkozó 679/2016 EU Rendelet (a
továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az egyéb releváns jogszabályok alapján jött létre. A tájékoztatóban
venni.

08. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.).
2.
GDPR szerinti célhoz kötöttség és szükségesség elvének való
megfelelés. Eszerint a B2 Kapital Zrt. kizárólag olyan személyes adatot kezel az Ügyféllel kapcsolatban, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Társaságunk biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
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III.
1.
B2 Kapital
Rövidített cégnév: B2 Kapital Zrt.
Székhelye és postacíme: 1013 Budapest, Pauler utca 11.
Nyilvántartó hatóság:
Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045436
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83341/2015
E-mail címe: Informacio@b2kapital.hu
Telefonszáma: +36 1 5100 930
Honlap: b2kapital.hu
2.
i
Neve: Dr. Lovász Laura Letícia
Postacíme: 1013 Budapest, Pauler utca 11.
E-mail címe: Adatvedelmi_Felelos@b2kapital.hu

IV. A B2 Kapital Zrt. által végzett adatkezelés célja, jogalapja
1.

Az adatkezelés célja

a) A B2 Kapital Zrt. adatkezelésének célja a követelésvásárlási tevékenység során a
, mint
kötött engedményezési
kezelése, behajtása, egyezség
kötése az Ügyfelekkel, továbbá az Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a tartozások
nyilvántartása, a visszafizetések dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése. A Társaság személyes
adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, és az itt részletezett jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
b) A fentieken túl az adatkezelés célja a Társaság
támogatása
a Társaság szolgáltatásaival való visszaélés, (ii) jogellenes
bb) Jogi kötelezettség teljesítése, különösen számviteli és adójogi kötelezettségek.

2. Az adatkezelés jogalapja
a) Törvényi felhatalmazás
A B2 Kapital Zrt. tiszteletben tartja azt, hogy személyes adat a GDPR 6. cikk 1. pontjában (a-f) meghatározott
Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés a fenti jogszabályok felhatalmazása
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alapján vagy a GDPR 6. cikk 1. (b-f) pontban meghatározott esetekben történik, az Ügyfelek (érintettek)
hozzájárulására nincs szükség.

összefüggésben adatok átadására:
1

-(5) bek.;
és pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (1)

bek. c., pont;

2003. évi C. törvény az elekt
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 151. § (4) bek. a., és b., pont;
2007. évi CXXXVIII. törv
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 125. § (4) bek. a., pont;
2011. évi CCIX. törvény a víziköz -szolgáltatásról 61. § (3) bek. a., pont.
b) Adatkezelés jogos érdek (GDPR 6. cikk 1. f) pont) alapján
Társaságunk mindenkor a
követeléskezelés, behajtás költségeit. A
, mint eredetei szolgáltatásnyújtó és a Társaság,
mint jogutód jogos érdekére tekintettel történik az adatkezelés.
c
az

alapján a Társaság, mint a

gutódja jogosult az adós és a

közötti követelés

d) Az Ügyfél
az Ügyfél hozzájárult. Ezen
Az Ügyfelek gyakran már a követelés eredeti jogosultjával (e

)

,
illetve behajtó cég nyilvántartásba vegye, kezelje, adott esetben feléjük a behajtási költségeket is
érvényesítse.
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Más esetekben az Ügyfelek a követelés eredeti jogosultjával
szolgáltató
a
megadja a fent említett tájékoztatást, illetve rendelkezik arról, hogy késedelmes
fizetés esetén az Ügyfél adatait a Társaság nyilvántartásba vegye, kezelje
költségeket érvényesítse.
A felsorolt formában megadott hozzájárulások törvényes alapot jelentenek Társaságunk számára az
adatkezeléshez. Az önkéntes hozzájárulás esetén az Ügyfél (mint érintett) jogosult a hozzájárulás megadását
a Társaság jogosult az
adott személyes adatot továbbra is jelen Tájékoztatóban meghatározott módon kezelni, amennyiben a
GDPR 6. cikkében meghatározott valamely adatkezelési jogalap fennáll.
e) Adatkezelés létfontosságú érdek esetében

követeléskezelés során olyan esetek, amikor az adatk
kerül sor, mert az a
V. Az érintettek adataira vonatkozó szabályok
1. Mi a személyes adat?
Személyes adatnak mi

személyre vonatkozik. Egy

alapján azonosítottá válik.
2. Az érintettek személyi köre
Az érintett - törvényi fogalmát tekintve - bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy. Társaságunk a követeléskezelési, adósságrendezési tevékenység végzése és
datait kezeli:
a)
b)
gondnok, meghatalmazott, látássérült ügyfeleink által felkért állandó vagy
eseti névíró),
c) Az a) pontban meghatározott személyek örököse(i),
d)
jog jogosultja),
e)

, özvegyi
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önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 25. § (29 bekezdésében
meghatározott joggyakorlás esetén),
f) Szakfordító, (jel)tolmács,
g)

,

kapcsolattartó),
h)

személy tagok.

3. A kezelt adatok kategóriái (az
kezelt személyes adatok közé tartozhatnak:)
a)
Személyazonosításhoz szükséges adatok
, anyja neve,
állampolgárság);
b)
(belföldi állandó lakcím, tartózkodási hely);
c)
Kapcsolattartási adatok (levelezési cím, telefonszám, email cím, fax szám);
d)
e)
Fedezeti adatok;
f)
g)
Fedezeti ingatl
h)
i) Pénzmosási szempontú ügyfélazonosításhoz és ügyfélátvilágításhoz szükséges adatok;
j) Jövedelemadatok;
k)
megbízottak személyes adatai;
l) Pénzügyi vonatkozású személyes adatok (pl. fizetési számla száma, pénzügyi teljesítés forrásának
megadása);
m)
Érintett hangja
n)
Adósságrendezési eljárásához szükséges adatok (pl: szociális rászorultságot igazoló
dokumentumban sze
o)
Jogi eljárás kezdeményezéséhez szükséges, valamint az annak során keletkezett
p)

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatok.

A B2 Kapital Zrt. nem kezel, döntései során nem vesz figyelembe személyes adatok különleges kategóriájába
tartozó adatot. Ilyen adatok a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
4. A kezelt adatok forrása
A vonatkozó
adatokat:
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a)

biztosítóktól, amelyekkel az Ügyfél
az Ügyfélnek szolgáltatási jogviszonya állt vagy
áll fenn és amely pénzügyi intézmény vagy szolgáltató követelését a B2 Kapital Zrt-re engedményezte;
b)
az érintett, avagy nevében eljárásra jogosult személy;
c)
a
lakcímnyilvántartás
d)
e)
Központi Hitelinformációs Nyilvántartás;
f) nyilvános
adatbázis (TAKARNET);
g)
az eljárás során elért harmadik személy;
h)
, gyámhatóság
ii)
iii)
5.
a) Az engedményezés útján megvásárolt követelések behajtása esetén
A hozzájárulás jogalapon kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, visszavonás
Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján
i a Társaság az adatokat.
A

e, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek jogalapon kezelt adatok esetében a Sztv.
az ügy lezárásától számított 5 évig.

b)
Pmt. 57. §-a alapján az
év.

a
8

c) A panaszkezeléssel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatok ellátása esetén a panaszos ügy
lezárásától számított 5 év a Hpt. 288. § (3) bekezdése alapján a panasz és az arra adott válasz esetében.
T
z ügyféllel folytatott telefonos kommunikációt tartalmazó

d) A telefonbeszélgetések rögzítése esetén az ügy lezárásától számított 5 év.
e)
szerinti adatkezelés esetén a
esetén az a
esetében az ügy lezárásától számított 5 évig kezeljük az adatokat.

Net tv.

Are tv.

lakhatásának
az Sztv.
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számított 8 évig, számvitel
kezeljük az adatokat.
g)
adatkezelés.

KHR tv.

A Társaság az Ügyfél azon referenciaadatait, amelyeknek a KHRátadására azért került sor, mert az Ügyfél az
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege
minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, az
adatszolgáltatás tárgyát k
ig, míg a fenti feltételek fenn nem állása esetében minden esetben a a
KHRátadott adatokat az adatátadástól számított 5. év végéig kezeli. .
i)

A Társaság a

az MNB tv. 75. § (5) bekezdése alapján
kezeli a személyes adatokat.
Abban az esetben, ha a Magyar Nemzet Bank által végzett ellenőrzés eredményeként határozat hozatalára
kerül sor, úgy a Társaság a határozat véglegessé válásától vagy a bírósági felülvizsgálati eljárásban hozott
ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig kezeli az adatokat. Abban az esetben,
amennyiben a bíróság az MNB-t új eljárás lefolytatására kötelezi és emiatt az intézkedés megállapítására
irányadó, az Mnbtv. 75. § (7) bekezdése szerinti határidő a fentieknél hosszabb, úgy a Társaság a személyes
adatokat e határidő elteltétől számított 5 évig kezeli.
i) Számviteli kötelezettség teljesítése esetén az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján az ügy lezárásától számított
8 évig kezeli a Társaság az adatokat.
j) Az adózás
78. § (3) bekezdése alapján a
könyvelés analitikát igazoló bizonylatok esetén 5 + 1 év az adatok Társaság általi kezelésének id tartama.
VI. Milyen jogai vannak az Ügyfélnek és hogyan élhet velük?
1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Ügyfél
, amelynek egyik formája jelen
Tájékoztató.
Az Ügyfél erre irányuló kérelme esetén a Társaság
je tájékoztatást ad a Társaság által
az Ügyfél vonatkozásában kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról,
- a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás

A Társaság a kért információt szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás keretében adja meg (az Ügyfél által
kérelmezett csatornán) a
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A Társaság a tájékoztatását azonban a jogszabályban meghatározott esetekben megtagadhatja. A
tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely
jogszabály mely rendelkezése alapján került sor.
A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél természetesen továbbra is jogosult a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
(a NAIH
Társaságunk nyilvántartást
vezet.
2. Az adataihoz való hozzáférés joga
Az Ügyfél bármikor kérhet hozzáférést a B2 Kapital Zrt. által
tárolt személyes adatokról, mely
során tájékoztatjuk az Ügyfelet a
az Ügyfél személyes
adatait kezeli-e a Tá
Amennyiben az Ügyfél jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait,
így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az Ügyfél kérelmének
teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben a fenti tájékoztatást több példányban kéri az Ügyfél, Társaságunk jogosult a
többlet példányok elkészítésének
3. A helyesbítéshez való jog
A Társaság az Ügyfél kérelmére vagy saját eljárás alapján indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy
kiegészíti a vonatkozó hibás vagy hiányos adatokat. A Társaság a helyesbítést
tájékoztatja azon személyeket, akikkel a személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem

4.
Az alábbi esetekben jogosult az Ügyfél a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli
törlését kezdeményezni:
a) amennyiben személyes adatait a Társaság jogellenesen kezelte;
b) korábban visszavonta hozzájárulását és nincs további jogalap a kezelésre;
c) az adat hiányos vagy téves -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
határozott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ügyfél személyes adatainak törlésére köteles, minden olyan
ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is amely ahhoz szükséges, hogy a
az érintett személyes adatokat
azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
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Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérelmezze a Társaságnál az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az Ügyfél vitatja a személyes adatai
y a Társaság
ze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, azonban az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban az Ügyfél igényli
d) amennyiben az Ügyfél
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai (jogos érdek)
élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén személyes adatait a Társaság tárolhatja. Egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag akkor
folytatható, ha
b) az másik természetes vagy jogi személy jogainak védelmében szükséges;
c) az Ügyfél ahhoz kifejezetten hozzájárult;
d) a közérdek védelmében az szükséges.
Amenny
Ügyfelet.

jük az

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Ügyfél bármikor kérheti, hogy a Társaság
körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésre bocsássa.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Ügyfél kérésére a személyes adatokat közvetlenül
egy másik, kér
a a Társaság.
Abban az esetben, amennyiben az adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az Ügyfél
kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.
7. Tiltakozáshoz való jog
Az Ügyfél tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Társaság
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdés
tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozott, Társaságunk az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt
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és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat törli, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
8. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása, azt bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
adatkezelés érvényes marad.
9. Jogorvoslati jog
a) Panasz benyújtásához való jog
Ha az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették,
jogában áll a Társaság
Az Adatvédelmi Tiszt
jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi a Társaságnál a panasz
orvoslásához szükséges intézkedések megtételét.
b) Hatósági jogorvoslathoz való jog
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelméhez való jog
érvényesülése érdekében az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít, valamint
hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhet
Honlap: http://naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
b) Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Ügyfél jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az a

Ügyfél választása

található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

VII. Biztonságban vannak adatai a B2 Kapital Zrt.-vel?
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A Társaságnál kezelt személyes adatok egyúttal a Hpt. szerinti banktitoknak, a megvásárolt követelés alapján
akár a Bit. szerinti biztosítási titoknak, a Tpt. szerinti értékpapír titoknak, a Ptk. szerinti üzleti titoknak vagy
Erre tekintettel az adatkezelés során a Társaság a
hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá a kezelt személyes adatokhoz.

zi meg annak érdekében,

1. Adatbiztonsági tennivalók
A B2 Kapital Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR illetve az Infotv., valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság a személyes a
a) jogosulatlan hozzáférés és adatbevitel,
b) jogosulatlan megváltoztatás,
c) jogosulatlan továbbítás,
d) jogosulatlan nyilvánosságra hozatal,
e) jogosulatlan törlés vagy megsemmisítés,
f) a véletlen megsemmisülés és sérülés,
g) az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás.
2. Adatok összekapcsolhatóságának kizárása
A
technikai megoldással biztosítjuk
-

tárolt személyes adatok

kivéve,

3. Fizikai és elektronikus védelem
A Társaság által kezelt személyes adatokat a székhelyen fizikai védelemmel ellátott szerveren kerül tárolásra.
A szerver adatairól napi mentés készül, a mentések kódolt formában kerülnek archiválásra.
4. Személyes adatok archiválása, törlése
A
az adatokat a Társaság archiválja
többé nem lehetséges.

li, akként, hogy a helyreállításuk

5. Telefonhívások rögzítése
A Társaság a
beszélgetések archiválásra kerülnek, melyeket a Társaság a jogszabályban
kezeli, majd ezekután törli

rögzíti. A rögzített
.
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6. Adattovábbítások
A Társaság az adattovábbítás körében az alábbi adatokat az alábbi célból továbbítja:
a)
az Ügyfelek eredménytelen postai megkeresése esetén lakcímkutatás céljából az érintett neve,
születési helye, ideje, anyja neve a BM Központi Hivatala (KEKKH, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.) felé,
online felületén, papír alapon,
b)

az eljárás jogi útra terelése esetén a követelésekkel kapcsolatos minden adat a követelés jogi úton
Szandtner Krisztina Ügyvédi Iroda felé.

7. Kamerarendszer
rsaság
megfigyelésére elhelyezett kamerák 0-24 órás rendszerben készítenek felvételeket A készült felvételeket és
kapcsolja össze. A rögzített felvételek 3 munkanapig
f
bíróságnak) csak törvényi felhatalmazás esetén adja át.
yelés tényét

olvasható magyar felirat tájékoztatja.
A tájékoztatót a B2 Kapital Zrt. az é
a (a tájékoztató
módosulásáról a www.b2kapital.hu weboldalon közzétett tájékoztatóval értesítjük az érintetteket).
Az adatvédelemre vonatkozó további részletes információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók, mely
www.b2kapital.hu
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