ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
személyes adatok kamatmentes kölcsönnel összefüggő kezeléséről
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Adatkezelő) Vállalkozásfejlesztési Alapja kamatmentes
vállalkozói kölcsönt nyújt pályázat alapján, a pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint. A kölcsön odaítélése esetén a
vállalkozással kölcsönszerződést köt az Adatkezelő, s a kölcsön folyósítása, a törlesztőrészletek fizetése, illetve a követelés
kiegyenlítése során – a vállalkozáshoz kapcsolódó adatok mellett - mindvégig bizonyos személyes adatokat kezel. Ezek
között vannak olyan, a cégnyilvántartásban szereplő adatok – mint a vállalkozás képviselőjének neve, születési helye és
ideje – amely jogszabály alapján nyilvános adatnak minősülnek, ugyanakkor további személyes adatok kezelésére is sor
kerül. E tájékoztató célja, hogy e további személyes adatok kezelésének feltételeiről megfelelő tájékoztatást nyújtson.
A személyes adatok kezelője: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.)
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Pallósi Krisztina (pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu; +36-88-814-112)
A személyes adatok kezelésének célja:
a) A vállalkozás által benyújtott pályázat elbírálása
b) A vállalkozással kötendő kölcsönszerződés teljesítése
c) A nyújtott kölcsön megtérülésének biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a kölcsönszerződés, valamint a kezesi és jelzálogjogot alapító szerződés teljesítése, illetve annak
megkötése előtt az érintett kérésére történő lépések megtétele {2016/679. EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b)
pont}. Az adatkezelés jogalapját jelenti továbbá az Adatkezelő jogos érdeke {GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont}: az
Adatkezelőnek ugyanis jogos érdeke fűződik annak biztosításához, hogy az általa nyújtott kölcsön szerződésszerű
megtérülését biztosítsa.
A kezelt adatok köre:
a) az igénylőnek és a vállalkozás képviselőinek, tulajdonosainak neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja
neve, lakcím, adóazonosító, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, a vállalkozás képviselőjének beosztása;
b) a készfizető kezesek neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcím, adóazonosító, telefonszám, email cím.
A természetes személyazonosító adatok az érintett azonosításához, az e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartáshoz
szükséges, az adóazonosító, a bankszámlaszám pedig a követelés érvényesítésének biztosításához elengedhetetlen.
Az érintettek köre: a kamatmentes kölcsönért folyamodó vállalkozás képviselői, tulajdonosai, illetve a készfizető kezes
természetes személyek.
Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag a kamara erre kijelölt munkatársai és megbízottjai ismerhetik meg. Az
Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja, kivéve, ha a kölcsön visszafizetésének elmaradása miatt jogi
eljárásokat vesz igénybe a követelése érvényesítése érdekében.
Az adatkezelés időtartama: a kölcsön visszafizetését követő 5. év végéig.
Adatfeldolgozó igénybevétele: a kamara adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem alkalmaz.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának
elmaradása esetén nem jöhet létre kölcsönszerződés a felek között, a vállalkozás nem juthat kamatmentes kölcsönhöz.
Az érintett jogai: az érintett személy
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását
(tehát azt, hogy az adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig,
de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
d) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy
esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára
hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes
adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

