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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az ARGENTA FAKTOR Zrt. ügyfelei és üzletfelei részére
(2018. október 25.)
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. mint adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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 (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi
előzetes tájékoztatást adja.
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezelő neve:
ARGENTA FAKTOR Zrt.
Székhelye:
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Levelezési címe:
1535 Budapest, Pf.: 821.
Telefonszám:
+36 1391 4840
Elektronikus ügyfélszolgálat: argentafaktor@argenta.hu
Cégjegyzékszám:
01-10-045131
MNB Engedély száma:
I/E-2426/2004
Vezető tisztségviselő:
Csordás Beáta cégvezető
www.argentafaktor.hu
Honlap:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Dataprotection.eu Kft., 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.; argenta@dataprotection.eu.
Az adatkezelés célja és jogalapjai
Jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat a mellékelt nyilvántartás tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja az ARGENTA FAKTOR Zrt. jogos érdeke, továbbá az ARGENTA FAKTOR Zrt-re
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapjait az egyes adatkezelési célok szerint csoportosítva a mellékelt nyilvántartás tartalmazza.
Az adatkezelést alátámasztó jogos érdekkel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt megtalálható a
www.argentafaktor.hu honlapon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érdekmérlegelési teszt költségmentes megküldését Társaságunktól is
igényelheti az alábbi elérhetőségeinken:
• személyesen az ARGENTA FAKTOR Zrt. 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatti székhelyén
• postai úton az alábbi címen: ARGENTA FAKTOR Zrt. 1535 Budapest, Pf. 821.
• telefonon: +36-1-391-4840
• faxon: +36-1-391-4858
• e-mailen: argentafaktor@argenta.hu
Kezelt személyes adatok, adatforrás
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. által kezelt személyes adatokat körét a mellékelt nyilvántartás tartalmazza.
Amennyiben a személyes adatot nem az érintett adta, meg, úgy azok minden esetben nyilvánosan hozzáférhető
forrásból származnak (pl. Takarnet – ingatlanadatok, Belügyminisztérium lakcímnyilvántartó hatóság – személyi
adat és lakcím, Központi Hitelinformációs Rendszer – hiteladatok).
Az adatok törlési határideje
Az adatkezelés időtartamát (adatok törlési határidejét) valamennyi adatkezelés vonatkozásában a mellékelt
nyilvántartás tartalmazza.
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Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését,
törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az ARGENTA FAKTOR Zrt. jogos
érdekének érvényesítése, úgy Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Adatok címzettjei
Az adatokhoz kizárólag az ARGENTA FAKTOR Zrt. munkavállalói és a mellékelt nyilvántartásban megjelölt
címzettek férnek hozzá.
Adatok továbbítása harmadik országba – automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk, automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást nem végzünk.
Jogorvoslati lehetőségek
Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A
NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,
www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez
is fordulhat.
A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.
Melléklet:
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. ADATKEZELÉSEINEK NYILVÁNTARTÁSA az Általános Adatvédelmi Rendelet
30. cikkének (1) bekezdése alapján
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