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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  
 
Legutóbbi módosítása: 2020. szeptember 
 
A BNP Paribas Csoport1 fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelmét; erre tekintettel az egész Csoport 
számára egységesen alkalmazandó, szilárd elveket határozott meg. A BNP Paribas Csoport számos különböző 
jogi személyből áll. Amennyiben tudni szeretné, hogy a BNP Paribas Csoport melyik entitása/entitásai dolgozzák 
fel az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 9. pontban szereplő elérhetőségen. 
 
Amennyiben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az irányadó jogszabályok irányadóak rá, a jelen 
Adatvédelmi Tájékoztató átlátható és részletes információkat ad arról (a 2. pontban meghatározottak szerint), hogy 
a BNP Paribas és leányvállalatai (a továbbiakban: „mi”), elsősorban a Corporate & Institutional Banking üzletág és 
a BNP Paribas Securities Services szolgáltatásaival kapcsolatosan, milyen módon védik az Ön adatait. 
 
Mint adatkezelők, felelősek vagyunk az Ön adatainak gyűjtéséért, valamint a tevékenységünkhöz kapcsolódóan 
történő feldolgozásáért. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, mely személyes 
adatait gyűjtjük, milyen okból használjuk vagy osztjuk meg ezeket az adatokat, mennyi ideig őrizzük meg, valamint, 
hogy Önnek milyen jogai vannak, és hogyan érvényesítheti azokat. Létezhetnek olyan egyéb közlemények vagy 
szabályzatok is, amelyek azt részletezik, hogy az EGT-n kívüli egyes területeken hogyan történik a személyes 
adatok feldolgozása. Abban az esetben, ha az ilyen közlemények vagy szabályzatok rendelkezései és a jelen 
Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései egymással ellentmondóak, az adott közlemények illetve szabályzatok 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
 
Ahol az szükséges, további információkat is nyújthatunk, amikor Ön egy adott termékünket vagy szolgáltatásunkat 
igényli. 
 
1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAI KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA? 
 
Személyes adatait, vagyis az olyan információkat, amelyek által azonosíthatjuk Önt, a tevékenységünkhöz 
szükséges mértékben gyűjtjük össze és használjuk fel, annak érdekében, hogy magas színvonalú, személyre 
szabott termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk. 
 

Az Ön részére nyújtott termékeink vagy szolgáltatásaink típusától függően, különféle személyes adatokat 
gyűjthetünk Önre vonatkozóan, beleértve az alábbiakat: 

• azonosító adatok (pl. teljes név, azonosító szám (személyi igazolvány, útlevél adatai stb.) nemzetiség, 
születés helye és ideje, az Ön neme, fényképe); 

• személyes és munkahelyi kapcsolattartási adatok (pl. levelezési cím, e-mail cím, telefonszám); 

• családi körülmények (pl. családi állapot, gyermekek száma és életkora); 

• gazdasági, pénzügyi és adózási adatok (pl. adószám, adóügyi státusz, jövedelem és más bevételek, 
pénzügyi eszközök);  

• tanulmányi és foglalkoztatási adatok (pl. képzettségi szint, foglalkoztatás, munkáltató neve, 
javadalmazás); 

• banki és pénzügyi adatok (pl. bankszámla adatai, az Ön által használt és a tulajdonában lévő termékek 
és szolgáltatások, bankkártyaszám, pénzátutalások, eszközök, bejelentett befektető profil, hiteltörténet, 
fizetési késedelmek); 

• tranzakciós adatok (többek között a kedvezményezettek teljes neve, címe, és más adatok, beleértve a 
mögöttes tranzakciók banki átutalásaival kapcsolatos kommunikációkat),   

• az Ön szokásaival és preferenciáival kapcsolatos adatok (a termékeink és szolgáltatásaink Ön általi 
használatával kapcsolatos adatai); 

• a velünk való kapcsolataira vonatkozó adatok: fiókirodáink (kapcsolatfelvételi jelentések), internetes 
oldalaink, alkalmazásaink, közösségi oldalaink látogatása, (kapcsolati és nyomonkövetési adatok, például 
sütik, kapcsolat online szolgáltatásokkal, IP-címek), valamint találkozók, hívások, csevegések, e-mailek, 
interjúk, telefonbeszélgetések;  

• videokamerás védelem (CCTV-t is beleértve) és földrajzi helymeghatározási adatok (pl. biztonsági 
okokból, vagy a legközelebbi fiókiroda vagy szolgáltató helyének meghatározása érdekében a 
készpénzfelvételek és kifizetések helyszíneinek megjelenítése); 

• a készülékére vonatkozó adatok (IP-cím, műszaki jellemzők, és egyedi azonosító adatok); 

• a BNP Paribas weboldalára és alkalmazásaiba való belépéshez használt bejelentkezési adatok. 

                                                           
1 https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide 



  
  

2 
 

 

Az alábbi szenzitív adatokat csak az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását követően gyűjthetjük: 

• biometrikus adatok: pl. ujjlenyomat, hangminta vagy arcfelismerés, amely azonosítási vagy biztonsági 
célokra használható; és 

• egészségügyi adatok: például egyes biztosítási szerződések megkötéséhez vagy végrehajtásához; ilyen 
adatokat szigorúan csak szükség esetén dolgozunk fel. 

 
Soha nem kérünk be olyan egyéb szenzitív személyes adatokat, amelyek az Ön faji vagy etnikai származásával, 
politikai véleményével, vallási vagy filozófiai meggyőződésével, szakszervezeti tagságával, genetikai adataival, 
szexuális orientációjával kapcsolatosak, vagy olyan adatok, amelyek büntető ítéletekre illetve bűncselekményekre 
vonatkoznak („Bűnügyi Nyilvántartási Adatok”), hacsak ez nem jogszabályi kötelezettségünk. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek nem kötelező megadnia az általunk kért személyes adatokat. Ennek elmulasztása 
azonban azt eredményezheti, hogy nem tudjuk megnyitni vagy fenntartani a számláját, illetve nem tudunk 
szolgáltatást nyújtani Önnek. 
 

2. KIRE VONATKOZIK EZ A TÁJÉKOZTATÓ, ÉS KITŐL GYŰJTÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT? 
 
Azokat az adatait, amelyeket felhasználunk, közvetlenül Öntől mint ügyfelünktől vagy leendő ügyfelünktől 
szerezzük be (amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot, meglátogatja a weboldalunkat és alkalmazásainkat, 
használja a termékeinket és szolgáltatásainkat, részt vesz egy felmérésben vagy rendezvényen).  
 
Bizonyos esetekben olyan személyekről is gyűjtünk Öntől adatokat, akikkel nem vagyunk közvetlen kapcsolatban. 
Ez akkor történik, például, amikor a következő személyekről ad meg adatokat: 
 

• Alkalmazottja (munkavállalót, szerződő partnert, tanácsadót is beleértve); 

• Családtagja; 

• Örököse vagy jogtulajdonosa; 

• Adóstársa / garanciavállalója; 

• Jogi képviselője (meghatalmazottja); 

• Fizetési tranzakció kedvezményezettje; 

• Biztosítási kötvény vagy bizalmi megállapodás kedvezményezettje; 

• Ingatlan bérbeadója; 

• Végső tulajdonos; 

• Adós (pl. csőd esetén); 

• Társaság részvényese. 

 
Amikor harmadik felek személyes adatait adja meg nekünk (ideértve, de nem kizárólagosan a fent felsoroltak 
adatait), Ön megerősíti, hogy az ilyen harmadik felek megkapták a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, és megértették 
a benne szereplő információkat arra vonatkozóan, hogy miként fogjuk felhasználni személyes adataikat. 

 

Személyes adatokat a következő forrásokból is szerezhetünk: 
• a BNP Paribas más entitásai;  

• ügyfeleink (vállalati és lakossági); 

• üzleti partnereink; 

• megbízásos átutalási szolgáltatók és aggregátorok (számlainformációkat összesítő szolgáltatók);  

• harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségek és csalásmegelőzéssel foglalkozó cégek, vagy 

adatkereskedők, akik felelősek azért, hogy biztosítsák a vonatkozó információk törvényes összegyűjtését;  

• hivatalos szervek vagy harmadik felek (pl. a francia hivatalos közlöny, a pénzügyi felügyeleti hatóságok által 

működtetett adatbázisok) által közzétett publikációk és adatbázisok;  

• jogi személyek vagy szakmai ügyfelek webhelyei és közösségi oldalai, ahol Ön információt tesz közzé (pl. 

a saját weboldalán vagy közösségi oldalán); és 

• nyilvános információk, például a sajtóban megjelenő információk. 
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3. MI CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGI ALAPON HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
 

a. A különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából  
 

Személyes adatait a különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából használjuk fel, 
beleértve az alábbiakat: 

• banki és pénzügyi kötelezettségek: 

o tranzakciók figyelemmel kísérése, és azoknak az azonosítása, melyek eltérnek a megszokott rutintól2; 

o a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista 
létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)3;  

o kockázatok (pénzügyi kockázat, hitelkockázat, megfelelőségi és reputációs kockázat, nemteljesítési 
kockázat stb.) figyelemmel kísérése, továbbá jelentés azokról a kockázatokról, amelyek minket és/vagy 
a BNP Paribas Csoportot érinthetik;  

o amennyiben szükséges, telefonhívások, csevegések, e-mailek, stb.4 rögzítése, a lentebb leírt más 
felhasználások mellett;  

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és felderítése, továbbá a szankciókkal és 
embargókkal kapcsolatos rendelkezéseknek való megfelelés az „Ismerd meg az ügyfeled” (KYC) 
folyamat keretében (azonosítjuk Önt, ellenőrizzük a személyazonosságát, megnézzük, hogy szerepel-e 
szankciós listákon, és meghatározzuk a profilját);  

o a gyanús megbízások és tranzakciók felderítése és kezelése; 

o a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelettel (MiFID) összhangban annak a felmérése, hogy mennyire 
megfelelő és megoldható, hogy befektetési szolgáltatásokat nyújtsunk az egyes ügyfeleinknek;    

o az adócsalás elleni küzdelem segítése, valamint adóellenőrzési és bejelentési kötelezettségek 
teljesítése (beleértve a FATCA és AEOI követelményeket); 

o tranzakciók rögzítése számviteli célból; 

o a vállalati társadalmi felelősséggel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése, 
felderítése és jelentése; 

o vesztegetési esetek felderítése és megelőzése; 

o műveletekkel, tranzakciókkal vagy megbízásokkal kapcsolatos adatok cseréje és jelentése, továbbá 
válasz küldése a megfelelően feljogosított helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi 
vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói vagy közvetítői testületek, bűnüldöző és állami szervek 
hivatalos megkereséseire. 

 
b. Az Önnel vagy vállalati ügyfelünkkel való szerződéskötés, vagy az Ön illetve vállalati ügyfelünk 

kérése esetén a szerződéskötés előkészítése céljából   
 

Személyes adatait felhasználjuk a szerződéskötés, a szerződés teljesítése vagy az Önnel történő kapcsolattartás 
érdekében, beleértve az alábbi célokat is:  

• az Ön hitelkockázati minősítésének és visszafizetési képességének meghatározása;  

• annak a felmérése (pl. a hitelkockázati minősítése alapján), hogy milyen feltételekkel (beleértve, hogy milyen 
áron) ajánlhatunk Önnek egy terméket vagy egy szolgáltatást; 

• segítség nyújtása Önnek, különösen úgy, hogy válaszolunk a kéréseire; 

• termékek és szolgáltatások nyújtása Önnek illetve vállalati ügyfeleinknek; 

• tartozások kezelése (a tartozással rendelkező ügyfelek azonosítása és kizárása).  
 

c. Jogos érdekeink érvényesítése céljából 
 

                                                           
2 Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk. 
3 Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk. 
4 A kommunikációt csak az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben és a felhasznált feltételeknek megfelelően 
rögzítjük vagy figyeljük (ideértve az ilyen rögzítéshez való előzetes hozzájárulásának megszerzésére vonatkozó követelményeket 
is). Kérjük, olvassa el ezen Adatvédelmi Tájékoztató végén az országspecifikus kikötéseket.  
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Személyes adatait, beleértve a tranzakciós adatait, az alábbiakra is felhasználjuk:    

• kockázatkezelési célokra:  

o tranzakciók igazolása, beleértve az elektronikus igazolást is; 

o a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista 
létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)5;  

o tranzakciók figyelemmel kísérése, hogy azonosítsuk azokat, amelyek eltérnek a megszokott rutintól6; 

o követelések behajtása; 

o jogi igények érvényesítése és jogi védekezés jogviták esetében; 

o egyéni statisztikai modellek kidolgozása, ami segít megállapítani az Ön hitelképességét;  

o konzultáció és adatcsere hitelügynökségekkel, hogy azonosítsuk a hitelkockázatokat. 
  

• Mi és a BNP Paribas más entitásai személyre szabjuk az Önnek nyújtott kínálatunkat az alábbi célból: 

o termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztése; 

o az Ön helyzetéhez és profiljához illő termékek és szolgáltatások hirdetése; 

o az Ön preferenciáinak és igényeinek megismerése, hogy személyre szabott kereskedelmi ajánlatokat 
tegyünk.   

o A személyre szabást a következő módokon érhetjük el:  
− ügyfeleink és leendő ügyfeleink szegmentálása; 

− az Ön különböző kommunikációs csatornákon észlelt szokásainak és preferenciáinak elemzése 
(fiókirodáink látogatása, e-mailek vagy üzenetek, weboldalunk felkeresése, stb.); 

− az Ön adatainak más BNP Paribas entitással való megosztása, különösen akkor, ha Ön vagy az Ön 
által képviselt entitás az ügyfele vagy leendő ügyfele az adott más BNP Paribas entitásnak; 

− azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak, amelyekkel Ön már rendelkezik, vagy amelyeket 
használ, az olyan egyéb adatokkal való egybevetése, amelyeket Önre vonatkozóan őrzünk (pl. 
amelyekből megállapíthatjuk, hogy Önnek vannak gyermekei, de még nem rendelkezik családi 
biztosítással); és 

− a jelenlegi ügyfelek közös tulajdonságainak és magatartásainak figyelembe vétele, hogy hasonló 
jellemzőkkel rendelkező személyeket kereshessünk meg a szolgáltatásainkkal. 

• Kutatás és fejlesztés (K+F), beleértve statisztikák és modellek létrehozását is, abból a célból, hogy: 

- optimalizáljuk és automatizáljuk a műveleti folyamatainkat (pl. GYIK csevegőrobot létrehozása); 

- az igényeit legjobban kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk; 

- a profiljával összehangoljuk a termékek és szolgáltatások kínálatát, tartalmát és díjazását; 

- új ajánlatokat hozzunk létre; 

- megakadályozzuk a lehetséges biztonsági hibákat, fejlesszük az ügyfelek hitelesítésének és a 
hozzáférési jogoknak a kezelését;  

- fejlesszük a biztonságmenedzsmentet; 

- fejlesszük a kockázatok és a megfelelőség kezelését; 

- fejlesszük a csalások kezelését, megelőzését és felderítését; 

- elősegítsük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. 

• Biztonsági okok és az informatikai rendszerek teljesítménye céljából, beleértve: 

o IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését (pl. megosztott platformok), üzletmenet 
folytonosság és biztonság (pl. internetes felhasználók hitelesítése és adatszivárgás megelőzése); és 

o személyi sérülés, és a személyeket és dolgokat érintő károk megelőzése (pl. videokamerás védelem). 

• Általánosságban: 

o tájékoztatást nyújtunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról; 

o pénzügyi műveleteket végzünk, például hitelportfólió eladása, értékpapírosítás, a BNP Paribas Csoport 
általi finanszírozás vagy refinanszírozás; 

                                                           
5 Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk. 
6 Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk. 
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o vetélkedőket, játékokat, versenyeket, lottósorsolást és más promóciós tevékenységeket szervezünk; 

o ügyfélelégedettségi és közvéleménykutatási felméréseket végzünk;   

o javítjuk a folyamataink hatékonyságát (képezzük a munkatársainkat a telefonos ügyfélszolgálati hívások 
rögzítésével, és javítjuk a hívási módokat)7; és 

o automatizáljuk a folyamatainkat, pl. alkalmazások tesztelése, automatikus kitöltések a panaszkezelés 
során, stb.  

 
Amennyiben a jogos érdekeinkre hivatkozva kezeljük az adatait, minden esetben figyelünk az arányosság elvére, 
és érdekmérlegelési teszt keretében vizsgáljuk az Ön érdekeinek, illetve alapvető jogainak és szabadságainak 
védelmét. Ha többet szeretne megtudni az érdekmérlegelési tesztről, kérjük, keressen fel minket a 9. pontban 
megadott elérhetőségeinken. 
 

d. Az Ön döntésének tudomásulvétele céljából, amennyiben a beleegyezését kérjük bizonyos 
adatfeldolgozáshoz   

 

Bizonyos személyes adatok kezelése esetén konkrét tájékoztatást adunk Önnek és a hozzájárulását kérjük. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  

 
4. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

a. Az adatok megosztása a BNP Paribas Csoporton belül 

Mi a BNP Paribas Csoport része vagyunk, amely egy integrált banki és biztosítási csoport, és amelynek keretében 
vállalatok csoportja működik együtt szorosan világszerte, annak érdekében, hogy különböző banki, pénzügyi és 
biztosítási szolgáltatásokat és termékeket hozzon létre és kínáljon. 

Üzleti okokból és a hatékonyság érdekében megosztjuk a személyes adatokat a BNP Paribas Csoporton belül, 
például:  

• a jogi és szabályozási kötelezettségeinkre tekintettel: 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok, szankciók és embargók, KYC 
információk;    

o kockázatkezelés, beleértve a hitel- és működési kockázatokat (hitelminősítés, hitelbírálat, stb.); 

• jogos érdekeink alapján: 

o csalás megelőzése, észlelése, és az ellene való küzdelem céljából; 

o K+F tevékenységek, különösen a megfelelőség, kockázatkezelés, kommunikáció és marketing 
céljaiból; 

o az ügyfeleink globális és következetes áttekintése érdekében; 

o annak érdekében, hogy a Csoport termékei és szolgáltatásai minél szélesebb körűek 
lehessenek, és Ön kihasználhassa e lehetőségeket. 

 
Ha Ön a Corporate & Institutional Banking üzletágunk ügyfele, ez magában foglalja például a 
személyes adatokhoz való hozzáférést és/vagy tárolást is az olyan joghatóságokban, ahol a 
befektetéseket tartja; továbbá az olyan joghatóságokban, amelyekben és amelyeken keresztül a 
tranzakciók történnek; és az olyan joghatóságokban is, ahonnan Ön rendszeresen információkat kap 
vagy ahová információkat továbbít a befektetéseiről vagy a BNP Paribas-val való ügyleteiről. 

o Ügyfeleink személyére szabott termékek és szolgáltatások biztosítása céljából (beleértve 
tartalom és az árazás szempontjából is). 

 
b. Az adatok továbbítása a BNP Paribas Csoporton kívülre 

Annak érdekében, hogy teljesítsük a jelen Tájékoztatóban foglalt egyes célokat, időről időre megoszthatjuk a 
személyes adatait az alábbiakban felsoroltakkal: 

                                                           
7 A kommunikációt csak az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben és a felhasznált feltételeknek megfelelően 
rögzítjük vagy figyeljük (ideértve az ilyen rögzítéshez való előzetes hozzájárulásának megszerzésére vonatkozó követelményeket 
is). Kérjük, olvassa el ezen Adatvédelmi Tájékoztató végén az országspecifikus kikötéseket.  
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• a nevünkben szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (pl. informatikai szolgáltatás, logisztika, nyomtatási 
szolgáltatás, telekommunikáció, követelésbehajtás, tanácsadás és konzultáció, elosztás és marketing);  

• banki és kereskedelmi partnerek, független ügynökök, közvetítők és brókerek, pénzügyi intézmények, 
szerződő felek, kereskedési adattárak, akikkel kapcsolatunk van, ha ez a továbbítás szükséges ahhoz, hogy 
szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, vagy végrehajtsuk a szerződéses kötelezettségeinket és 
tranzakcióinkat (pl. bankok, levelező bankok, letéteményesek, letétkezelők, értékpapírok kibocsátói, 
kifizetőhelyek, tőzsdeplatformok, biztosító társaságok, fizetési rendszerek működtetői, fizetési kártyák 
kibocsátói vagy közvetítői);  

• hitelinformációs cégek; 

• helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói 
vagy közvetítői testületek, bűnüldöző szervek, állami szervek, ha mi vagy a BNP Paribas csoport bármely 
tagja köteles adatot szolgáltatni a következők kapcsán: 

o a megkeresésükre tekintettel; 

o védekezés céljából egy ügyben, perben vagy eljárásban, vagy erre válaszul; 

o egy jogszabályi rendelkezésnek vagy egy hatósági útmutatásnak való megfelelés miatt, ami 
ránk vagy a BNP Csoport egy tagjára vonatkozik; 

• fizetési szolgáltatók (információ az Ön fizetési számláiról), az alapján, hogy Ön felhatalmazást ad ennek a 
harmadik félnek;  

• bizonyos szabályozott szakmai tevékenységet végzők, mint például ügyvédek, közjegyzők, hitelminősítő 
cégek vagy könyvvizsgálók, ha ez konkrét körülményekre (peres eljárás, ellenőrzés stb.) tekintettel 
szükséges, valamint a BNP Paribas Csoport vállalatainak vagy üzletágainak tényleges vagy tervezett vevői, 
vagy biztosítóink. 

 
c. Aggregált vagy anonimizált adatok megosztása 

Aggregált vagy anonimizált információkat osztunk meg a BNP Paribas Csoporton belül és kívül a partnerekkel, 
például kutatási csoportokkal, egyetemekkel vagy hirdetőkkel. Az Ön személyazonosságát nem lehet megállapítani 
ezen információk alapján. 
 
Az Ön adatai anonimizált statisztikákba is összegyűjthetők, amelyeket szakmai ügyfeleinknek ajánlhatunk fel a 
vállalkozásuk fejlesztése érdekében. Ilyen esetben az Ön személyes adatait soha nem fogjuk megosztani, és azok, 
akik ezeket az anonimizált statisztikákat kapják, nem lesznek képesek Önt azonosítani.  

 

5. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA 
 

a. Adatok továbbítása az EGT-n kívülre 

Bizonyos körülmények között másik országba is továbbíthatjuk adatait. Ez magában foglalja a személyes adatok 
továbbítását a BNPP Csoport Indiában (adatfeldolgozóként) lévő szervezetei számára, valamint az Amerikai 
Egyesült Államokba is, stb. 
 
Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) induló olyan nemzetközi adattovábbítások esetén, amelyek olyan EGT-n 
kívüli országba irányulnak, melyet az Európai Bizottság megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismert 
el, az Ön személyes adatai ezen az alapon kerülhetnek továbbításra. 
 
Olyan EGT-n kívüli országokba irányuló adattovábbítások esetén, melyeket az Európai Bizottság nem ismert el 
megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként, vagy az adott helyzetre nézve lehetővé tett eltérő szabályokra 
támaszkodunk (pl. ha nemzetközi fizetés esetén az adattovábbítás a velünk kötött szerződés teljesítéséhez 
szükséges), vagy az alábbi biztosítékok egyikét alkalmazzuk, annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes 
adatainak védelmét: 

• az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek; 

• kötelező erejű vállalati szabályok.  
 
Amennyiben meg szeretné kapni az ilyen adatbiztonsági kikötések másolati példányát vagy elérhetőségi helyét, 
kérjük, írásbeli kérelmét küldje el a 9. pontban meghatározottak szerint. 
 

b. Egyéb nemzetközi adattovábbítás 

Ahol más nemzetközi továbbítási korlátozások érvényesek, pl. Törökországból egy másik országba történő 
adattovábbítás esetén, megtesszük a megfelelő biztonsági lépéseket a személyes adatainak védelme érdekében. 
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6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK SZEMÉLYES ADATAIT? 
 
Személyes adatait az alábbiak közül a hosszabb ideig őrizzük meg: (i) az alkalmazandó jog által előírt időtartam; 
vagy (ii) más, a működési szempontból a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartam, például: a 
megfelelő számlakezeléshez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, valamint jogi követelésekre illetve hatósági 
kérésekre való válaszadáshoz szükséges időtartam. Egy ügyféllel kapcsolatban összegyűjtött legtöbb személyes 
adatot az adott ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt, továbbá a szerződéses kapcsolat 
megszűnése után bizonyos meghatározott számú évig őrizzük meg, vagy egyébként addig, ameddig az 
alkalmazandó jog előírja. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni arról, hogy személyes adatait milyen 
időtartamig tároljuk, vagy, hogy milyen kritériumok alapján kerül meghatározásra ez az időtartam, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot a 9. pontban szereplő elérhetőségen. 
 

7. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK, ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA ŐKET?8 
 
Attól függően, hogy az Ön helyzetében milyen adatvédelmi jogszabályok irányadók, Ön az alábbi jogokkal 
rendelkezhet:  
 

• Hozzáférés: információt kérhet személyes adatai feldolgozásáról, és másolatot is kérhet ezekről az 
adatokról. 

• Helyesbítés: amennyiben személyes adatait pontatlannak vagy hiányosnak találja, kérheti ezeknek a 
megfelelő módosítását. 

• Törlés: bizonyos esetben kérheti a személyes adatai törlését, olyan mértékig, ameddig a jogszabályok azt 
lehetővé teszik. 

• Korlátozás: bizonyos esetben kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását. 

• Kifogás: bizonyos esetben személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban kifogást emelhet, egyedi 
körülményeire alapozva. Önnek korlátlan joga van arra, hogy személyes adatainak direkt marketing 
célokra való felhasználása ellen kifogást emeljen, beleértve az ilyen direkt marketinghez kapcsolódó 
profilalkotást is.  

• Hozzájárulás visszavonása: amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatai feldolgozásához, 
ahhoz is joga van, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

• Adathordozás: amennyiben jogi szempontból lehetőség van rá, Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által 
számunkra megadott személyes adatok visszaküldését kérje, vagy ha technikailag megoldható, azoknak 
egy harmadik személy részére történő továbbítását kérje. 

 

Amennyiben részletesebb információra van szüksége, vagy ha a fenti jogaival szeretne élni, kérjük, küldjön egy 
levelet vagy egy e-mailt a lenti 9. pontban megadott címre. Amennyiben kérjük, azonosítási célból szíveskedjen 
mellékelni a személyi igazolványának egyszerű vagy szkennelt másolatát.  
 
Az irányadó jogszabályokkal összhangban, a fent felsorolt jogain túlmenően Ön jogosult arra is, hogy az illetékes 
felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.  
 

8. HOGYAN ÉRTESÜLHET A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAIRÓL?  
 
A technológiai változások világában várhatóan időről időre frissítenünk kell a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót.  
 
Javasoljuk, hogy online tekintse át a szöveg legújabb változatát. Honlapunkon keresztül, valamint az egyéb 
szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt minden lényeges változtatásról. 
 
9. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA? 
 

Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató kapcsán kérdései merülnének fel a személyes adatai kezelését illetően, vagy 
ha a saját anyanyelvére lefordított változatban szeretné megkapni, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi 
felelősünkkel a következő email címen: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com9.  
 
Ha az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatban többet szeretne megtudni, kérjük, tekintse meg a Süti 
Szabályzatunkat (Cookies Policy). 

                                                           
8 A kétségek elkerülése érdekében, abban az esetben, ha az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletet alkalmazandó, például 
amikor az EGT-n belüli BNP Paribas szervezet kezeli az Ön személyes adatait, az alkalmazandó törvényeknek megfelelően Ön 
a következő jogokkal fog rendelkezni személyes adataival kapcsolatban: hozzáférési jog: helyesbítés; törlés; korlátozás, kifogás, 
a hozzájárulás visszavonása és az adatok hordozhatósága. 
 
9 Amennyiben alkalmazandó, kérjük, a helyi kapcsolattartási adatokat tekintse meg az országspecifikus kikötések között. 

mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
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10.   ORSZÁG-SPECIFIKUS KIKÖTÉSEK 
 
Magyarország 
 
Mi, Magyarországon bejegyzett BNP Paribas entitások, a jogszabály által kötelezővé tett hangrögzítésén kívül (pl. 
panaszok kötelező rögzítése) nem rögzítünk semmilyen, Önnel lefolytatott telefonos kommunikációt, hacsak nem 
tudjuk igazolni a jogos érdekünket az ilyen felvételhez. 
 
Az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő rendelkezések ellenére is csak olyan mértékben tesszük elérhetővé az 
Ön jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait, amennyiben ez nem sérti a magyar 
banktitokról szóló jogszabályi rendelkezéseket és/vagy az egyéb helyi jogszabályok előírásait. 
 
Amennyiben bármilyen kérdése van, továbbá jogainak érvényesítése érdekében, kérjük lépjen kapcsolatba a BNP 
Paribas Magyarországi Fióktelepével a következő email címen: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com. 
 

Felhívjuk figyelmét:  
A BNP Paribas Csoport számos különböző jogi entitásból áll. Ha Ön olyan ügyfél, aki a BNP Paribas-nak más, 
Magyarországon kívüli entitásaival is kapcsolatban áll, kérjük, kattintson ide az Adatvédelmi Tájékoztató teljes, 
angol nyelvű verziójához, amely a többi ország-specifikus kikötést is tartalmazza. Amennyiben szeretné az 
Adatvédelmi Tájékoztató teljes verziójának másolatát anyanyelvén is megkapni, kérjük, jelezze ezt a következő 
email címen: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com. 
 
 

 

A jelen dokumentum a honlapunkon közzétett „Data Protection Notice” fordítása, azzal, hogy a nem 
Magyarország-specifikus kikötések nem kerültek lefordításra. Esetleges eltérés vagy értelmezési kérdés 
esetén az angol nyelvű szövegváltozat irányadó. 
 

 

 

 

mailto:hu.cib.gdpr@bnpparibas.com
https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/151/files/2020/10/Data-protection-Notice-Full-version-Sept-2020.pdf
mailto:hu.cib.gdpr@bnpparibas.com
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	 jogi személyek vagy szakmai ügyfelek webhelyei és közösségi oldalai, ahol Ön információt tesz közzé (pl. a saját weboldalán vagy közösségi oldalán); és
	 nyilvános információk, például a sajtóban megjelenő információk.

	3. MI CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGI ALAPON HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
	a. A különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából
	Személyes adatait a különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából használjuk fel, beleértve az alábbiakat:
	 banki és pénzügyi kötelezettségek:
	o tranzakciók figyelemmel kísérése, és azoknak az azonosítása, melyek eltérnek a megszokott rutintól1F ;
	o a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)2F ;
	o kockázatok (pénzügyi kockázat, hitelkockázat, megfelelőségi és reputációs kockázat, nemteljesítési kockázat stb.) figyelemmel kísérése, továbbá jelentés azokról a kockázatokról, amelyek minket és/vagy a BNP Paribas Csoportot érinthetik;
	o amennyiben szükséges, telefonhívások, csevegések, e-mailek, stb.3F  rögzítése, a lentebb leírt más felhasználások mellett;
	o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és felderítése, továbbá a szankciókkal és embargókkal kapcsolatos rendelkezéseknek való megfelelés az „Ismerd meg az ügyfeled” (KYC) folyamat keretében (azonosítjuk Önt, ellenőrizzük a személ...
	o a gyanús megbízások és tranzakciók felderítése és kezelése;
	o a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelettel (MiFID) összhangban annak a felmérése, hogy mennyire megfelelő és megoldható, hogy befektetési szolgáltatásokat nyújtsunk az egyes ügyfeleinknek;
	o az adócsalás elleni küzdelem segítése, valamint adóellenőrzési és bejelentési kötelezettségek teljesítése (beleértve a FATCA és AEOI követelményeket);
	o tranzakciók rögzítése számviteli célból;
	o a vállalati társadalmi felelősséggel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése, felderítése és jelentése;
	o vesztegetési esetek felderítése és megelőzése;
	o műveletekkel, tranzakciókkal vagy megbízásokkal kapcsolatos adatok cseréje és jelentése, továbbá válasz küldése a megfelelően feljogosított helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói vag...
	b. Az Önnel vagy vállalati ügyfelünkkel való szerződéskötés, vagy az Ön illetve vállalati ügyfelünk kérése esetén a szerződéskötés előkészítése céljából
	Személyes adatait felhasználjuk a szerződéskötés, a szerződés teljesítése vagy az Önnel történő kapcsolattartás érdekében, beleértve az alábbi célokat is:
	 az Ön hitelkockázati minősítésének és visszafizetési képességének meghatározása;
	 annak a felmérése (pl. a hitelkockázati minősítése alapján), hogy milyen feltételekkel (beleértve, hogy milyen áron) ajánlhatunk Önnek egy terméket vagy egy szolgáltatást;
	 segítség nyújtása Önnek, különösen úgy, hogy válaszolunk a kéréseire;
	 termékek és szolgáltatások nyújtása Önnek illetve vállalati ügyfeleinknek;
	 tartozások kezelése (a tartozással rendelkező ügyfelek azonosítása és kizárása).
	c. Jogos érdekeink érvényesítése céljából
	Személyes adatait, beleértve a tranzakciós adatait, az alábbiakra is felhasználjuk:
	 kockázatkezelési célokra:
	o tranzakciók igazolása, beleértve az elektronikus igazolást is;
	o a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)4F ;
	o tranzakciók figyelemmel kísérése, hogy azonosítsuk azokat, amelyek eltérnek a megszokott rutintól5F ;
	o követelések behajtása;
	o jogi igények érvényesítése és jogi védekezés jogviták esetében;
	o egyéni statisztikai modellek kidolgozása, ami segít megállapítani az Ön hitelképességét;
	o konzultáció és adatcsere hitelügynökségekkel, hogy azonosítsuk a hitelkockázatokat.
	 Mi és a BNP Paribas más entitásai személyre szabjuk az Önnek nyújtott kínálatunkat az alábbi célból:
	o termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztése;
	o az Ön helyzetéhez és profiljához illő termékek és szolgáltatások hirdetése;
	o az Ön preferenciáinak és igényeinek megismerése, hogy személyre szabott kereskedelmi ajánlatokat tegyünk.
	o A személyre szabást a következő módokon érhetjük el:
	 ügyfeleink és leendő ügyfeleink szegmentálása;
	 az Ön különböző kommunikációs csatornákon észlelt szokásainak és preferenciáinak elemzése (fiókirodáink látogatása, e-mailek vagy üzenetek, weboldalunk felkeresése, stb.);
	 az Ön adatainak más BNP Paribas entitással való megosztása, különösen akkor, ha Ön vagy az Ön által képviselt entitás az ügyfele vagy leendő ügyfele az adott más BNP Paribas entitásnak;
	 azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak, amelyekkel Ön már rendelkezik, vagy amelyeket használ, az olyan egyéb adatokkal való egybevetése, amelyeket Önre vonatkozóan őrzünk (pl. amelyekből megállapíthatjuk, hogy Önnek vannak gyermekei, de még n...
	 a jelenlegi ügyfelek közös tulajdonságainak és magatartásainak figyelembe vétele, hogy hasonló jellemzőkkel rendelkező személyeket kereshessünk meg a szolgáltatásainkkal.
	 Kutatás és fejlesztés (K+F), beleértve statisztikák és modellek létrehozását is, abból a célból, hogy:
	- optimalizáljuk és automatizáljuk a műveleti folyamatainkat (pl. GYIK csevegőrobot létrehozása);
	- az igényeit legjobban kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk;
	- a profiljával összehangoljuk a termékek és szolgáltatások kínálatát, tartalmát és díjazását;
	- új ajánlatokat hozzunk létre;
	- megakadályozzuk a lehetséges biztonsági hibákat, fejlesszük az ügyfelek hitelesítésének és a hozzáférési jogoknak a kezelését;
	- fejlesszük a biztonságmenedzsmentet;
	- fejlesszük a kockázatok és a megfelelőség kezelését;
	- fejlesszük a csalások kezelését, megelőzését és felderítését;
	- elősegítsük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet.
	 Biztonsági okok és az informatikai rendszerek teljesítménye céljából, beleértve:
	o IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését (pl. megosztott platformok), üzletmenet folytonosság és biztonság (pl. internetes felhasználók hitelesítése és adatszivárgás megelőzése); és
	o személyi sérülés, és a személyeket és dolgokat érintő károk megelőzése (pl. videokamerás védelem).
	 Általánosságban:
	o tájékoztatást nyújtunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról;
	o pénzügyi műveleteket végzünk, például hitelportfólió eladása, értékpapírosítás, a BNP Paribas Csoport általi finanszírozás vagy refinanszírozás;
	o vetélkedőket, játékokat, versenyeket, lottósorsolást és más promóciós tevékenységeket szervezünk;
	o ügyfélelégedettségi és közvéleménykutatási felméréseket végzünk;
	o javítjuk a folyamataink hatékonyságát (képezzük a munkatársainkat a telefonos ügyfélszolgálati hívások rögzítésével, és javítjuk a hívási módokat)6F ; és
	o automatizáljuk a folyamatainkat, pl. alkalmazások tesztelése, automatikus kitöltések a panaszkezelés során, stb.
	Amennyiben a jogos érdekeinkre hivatkozva kezeljük az adatait, minden esetben figyelünk az arányosság elvére, és érdekmérlegelési teszt keretében vizsgáljuk az Ön érdekeinek, illetve alapvető jogainak és szabadságainak védelmét. Ha többet szeretne meg...
	d. Az Ön döntésének tudomásulvétele céljából, amennyiben a beleegyezését kérjük bizonyos adatfeldolgozáshoz

	4. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
	 a jogi és szabályozási kötelezettségeinkre tekintettel:
	o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok, szankciók és embargók, KYC információk;
	o kockázatkezelés, beleértve a hitel- és működési kockázatokat (hitelminősítés, hitelbírálat, stb.);
	 jogos érdekeink alapján:
	o csalás megelőzése, észlelése, és az ellene való küzdelem céljából;
	o K+F tevékenységek, különösen a megfelelőség, kockázatkezelés, kommunikáció és marketing céljaiból;
	o az ügyfeleink globális és következetes áttekintése érdekében;
	o annak érdekében, hogy a Csoport termékei és szolgáltatásai minél szélesebb körűek lehessenek, és Ön kihasználhassa e lehetőségeket.
	o Ügyfeleink személyére szabott termékek és szolgáltatások biztosítása céljából (beleértve tartalom és az árazás szempontjából is).
	 a nevünkben szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (pl. informatikai szolgáltatás, logisztika, nyomtatási szolgáltatás, telekommunikáció, követelésbehajtás, tanácsadás és konzultáció, elosztás és marketing);
	 banki és kereskedelmi partnerek, független ügynökök, közvetítők és brókerek, pénzügyi intézmények, szerződő felek, kereskedési adattárak, akikkel kapcsolatunk van, ha ez a továbbítás szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önn...
	 hitelinformációs cégek;
	 helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói vagy közvetítői testületek, bűnüldöző szervek, állami szervek, ha mi vagy a BNP Paribas csoport bármely tagja köteles adatot szolgáltatni a köv...
	o a megkeresésükre tekintettel;
	o védekezés céljából egy ügyben, perben vagy eljárásban, vagy erre válaszul;
	o egy jogszabályi rendelkezésnek vagy egy hatósági útmutatásnak való megfelelés miatt, ami ránk vagy a BNP Csoport egy tagjára vonatkozik;
	 fizetési szolgáltatók (információ az Ön fizetési számláiról), az alapján, hogy Ön felhatalmazást ad ennek a harmadik félnek;
	 bizonyos szabályozott szakmai tevékenységet végzők, mint például ügyvédek, közjegyzők, hitelminősítő cégek vagy könyvvizsgálók, ha ez konkrét körülményekre (peres eljárás, ellenőrzés stb.) tekintettel szükséges, valamint a BNP Paribas Csoport vállal...

	Aggregált vagy anonimizált információkat osztunk meg a BNP Paribas Csoporton belül és kívül a partnerekkel, például kutatási csoportokkal, egyetemekkel vagy hirdetőkkel. Az Ön személyazonosságát nem lehet megállapítani ezen információk alapján.
	Az Ön adatai anonimizált statisztikákba is összegyűjthetők, amelyeket szakmai ügyfeleinknek ajánlhatunk fel a vállalkozásuk fejlesztése érdekében. Ilyen esetben az Ön személyes adatait soha nem fogjuk megosztani, és azok, akik ezeket az anonimizált st...

	5. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA
	 az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek;
	 kötelező erejű vállalati szabályok.
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