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1. Preambulum
A B‐Payment Zrt. (B‐Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, C.g. 01‐10‐047882,
Adószám: 24722137‐2‐41, Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb.) számára kiemelten fontos
ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk
ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat
kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a jelen tájékoztatóban meghatározott
cél elérése érdekében használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé.
Az irányadó jogszabályi rendelkezés a következő:



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény;

2. Személyes adatok kezelése, feldolgozása, továbbítása
A személyes adatok kezelésének célja:
Társaságunk mint a Borgun Hf. ügynöke elektronikus fizetési szolgáltatások elérhetőségét biztosítja
ügyfelei részére. E körben az előzetes elbíráláshoz, szerződéskötéshez szükséges adatokat vesz fel,
illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli;
Társaságunk továbbá, mint pénzügyi intézmények közvetítője az ügyfeleink által igénybe venni kívánt
szolgáltatásokhoz vesz fel és kezel adatokat;
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél hozzájárulásán alapul (InfoTv. 5. § (1) bek. a)
pontja).
A kezelt személyes adatok köre:
A felvett és kezelt személyes adatok köre változó, annak függvényében, hogy ügyfelünk mely
szolgáltatásokat és milyen mértékben kíván igénybe venni. E körben on‐line regisztrációs oldalaink
minden esetben jelzik azon adatok körét, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező megadni,
illetve azon adatokat, amelyek szabadon választhatóan adhatók meg.
A kezelt személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan:



név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, elérhetőségek,;
a szükséges pénzügyi adatok (bankszámlaszám, bankkártya forgalmak);

Az adatkezelést minden esetben Társaságunk végzi, külön adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
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Az adatkezelés során Társaságunk a banktitokra vonatkozó rendelkezéseket is minden esetben
betartja.
Az adatkezelés időtartama: Társaságunk az adatokat elsődlegesen azon időtartam alatt kezeli, amíg
az ügyfél on‐line szolgáltatásainkat igénybe veszi, Társaságunkkal folyamatos ügyfélkapcsolatban van.
Társaságunk a kezelt adatokat automatikusan törli rendszeréből, amennyiben az adott ügyféllel
legalább 3 éve kapcsolatba nem került.
Adattovábbítás: Társaságunk a személyes adatokat az ügyfél igényeinek megfelelő szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges mértékben az ügyfél által megjelölt pénzügyi szolgáltató, vagy webes
szolgáltató részére továbbítja. Ajánlatkérés esetén Társaságunk jogosult a szükséges formájú
adatokat több szolgáltató részére is átadni, azzal a megkötéssel, hogy ügyfél kérésére az adatátadás
köréről, valamint azon szolgáltatók megnevezéséről, amelyek részére az adattovábbításra sor került
Társaságunk írásos tájékoztatást nyújt.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén Társaságunk
weboldala automatikusan irányítja ügyfeleinket más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak
használata során az adatkezelést minden esetben Társaságunktól független harmadik személyek
végzik, amelyekre Társaságunknak ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk ügyfeleink
figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el,
meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről.
A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására
kizárólag a B‐Payment Zrt. mint adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH‐72873/2014.)
jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő –
munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.
Tevékenységünk során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat különösen
védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy
megsemmisítéstől.

3. Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ügyfeleink weboldalunk használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetik
tájékoztatást Társaságunknál személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy
zárolását. Ilyen irányú kérelmét az ugyfelszolgalat@b‐payment.hu e‐mail címre továbbított
nyilatkozattal juttathatja el Társaságunk felé.
Ügyfelünk kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad az ügyfél általunk kezelt, illetve általunk
esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ügyfélszemélyes adatainak továbbítása esetén ‐ az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A per – ügyfél választása szerint – ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Farkas Ádám Vezérigazgató s.k.
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