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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE 
 
 
 

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 
 
Az SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., 
cégjegyzékszám: 01-09-673594) és az SG Eszközlízing Magyarország Kft. (székhely: 1062 
Budapest, Váci út 1-3., cégjegyzékszám.: 01-10-044240) - a továbbiakban: Társaságok - 
elkötelezettek gazdasági partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak 
tartják információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaságok a rá bízott 
személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A jelen tájékoztató 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 szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR, általános adatvédelmi rendelet) 
14. cikke alapján került kiadásra és célja, hogy a Társaságok tájékoztassák a velük kapcsolatba 
kerülő természetes személyeket általános adatvédelmi irányelveikről és speciális adatvédelmi 
szabályaikról.  
 
2. SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRE JOGOSULT SZERVEZET: 

 
Név: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. 
Cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3., 
Belső adatvédelmi felelős és elérhetősége: Polocz Zsuzsanna (e-mail: 
zsuzsanna.polocz@sgef.hu;  telefon: + 36 1 288 1157) 
 
Név: SG Eszközlízing Magyarország Kft. 
Cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3., 
Belső adatvédelmi felelős és elérhetősége: Polocz Zsuzsanna (e-mail: 
zsuzsanna.polocz@sgef.hu;  telefon: + 36 1 288 1157) 
 

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaságok, mint közös adatkezelők 
jogosultak. 

 
3. A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ KOCKÁZATÉRTÉKELÉSSEL, ILLETVE A SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
3.1. A KEZELT ADATOK KÖRE  

 
A kezelt személyes adatok tekintetében érintett lehet 

a) a természetes személy szállító, illetve 
b) a jogi személy szállító tényleges tulajdonosa és vezető tisztségviselője. 

Szállítónak minősül, akivel az ügyféllel megvalósítandó finanszírozási ügyletben az SG 
adásvételi vagy más tulajdonátruházási szerződést köt. 
 
A Társaságoknál automatikus döntéshozatalra, illetve profilalkotásra nem kerül sor. 
 

3.1.1. Ha az érintett szállító belföldi, a Társaságok az alábbi adatokat kezelik:  
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a) Nyilvános, illetve üzleti adatbázisok (Bisnode partner kontroll adatbázis, 
NAV adatbázisok, Forces adatbázis, OFAC adatbázis, World-check) útján 
elérhető adózási, szankciókra vonatkozó és üzleti információk. 

b) A külföldi bankszámla-adatok a bankszámla igazolásról. 
c) Aláíráskép az aláírási címpéldány/aláírásminta ellenőrzésével. 
d) Levont következtetések. 

 
3.1.2. Ha az érintett szállító külföldi, a Társaságok az alábbi adatokat kezelik: 

a) Nyilvános, illetve üzleti adatbázisok (Forces adatbázis, OFAC adatbázis, 
World-check) útján elérhető adózási, szankciókra vonatkozó és üzleti 
információk. 

b) A külföldi adószám ellenőrzése a VIES-rendszerben. 
c) Levont következtetések. 
 
Ha Adatkezelő a Forces, OFAC, World-check ellenőrzések során találatot észlel, a 
szállítóra értékelés kerül elvégzésre; ennek keretében szükség esetén sor kerül 
nemzetközi kreditreform-információszerzésre és információbekérésre a 
cégcsoport tagvállalataitól, központi compliance részlegtől, illetve a Társaságok 
a szállítóra vonatkozó adatkéréssel fordulnak az ügyfél felé. Amennyiben a 
kérelem önmagában nem lenne teljesíthető, de egyéb extra feltételek mellett, ami 
a kockázatot csökkenti, igen, akkor az ehhez szükséges kiegészítő 
dokumentumok beszerzésére kerülnek. Meghatározott kockázati szint elérése 
esetén az anyacég dönt az ügyletről. 
 
Az állandó szállítók vonatkozásában (akikkel a Társaságok nem csak egyszeri 
szerződéses kapcsolatban állnak), vagy, ha a beszerzési érték egy ügyletben 
meghaladja az ötvenezer eurót, az ellenőrzési folyamat a tényleges tulajdonosra 
is kiterjed. 

 
3.1.3. Ha az érintett a szállító tényleges tulajdonosa és/vagy vezető tisztségviselője, a 

Társaságok az alábbi adatokat kezelik: 
 

a) Nyilvános, illetve üzleti adatbázisok (Bisnode partner kontroll adatbázis, 
NAV adatbázisok, Forces adatbázis, OFAC adatbázis, World-check) útján 
elérhető adózási, szankciókra vonatkozó és üzleti információk. 

b) Aláíráskép az aláírási címpéldány/aláírásminta ellenőrzésével (vezető 
tisztviselők esetében). 

c) Levont következtetések. 
 

Ha Adatkezelő a Forces, OFAC, World-check ellenőrzések során találatot észlel, a 
szállítóra értékelés kerül elvégzésre; ennek keretében szükség esetén sor kerül 
nemzetközi kreditreform-információszerzésre és információbekérésre a 
cégcsoport tagvállalataitól, központi compliance részlegtől, illetve a Társaságok 
a szállítóra vonatkozó adatkéréssel fordulnak az ügyfél felé. Amennyiben a 
kérelem önmagában nem lenne teljesíthető, de egyéb extra feltételek mellett, ami 
a kockázatot csökkenti, igen, akkor az ehhez szükséges kiegészítő 
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dokumentumok beszerzésére kerülnek. Meghatározott kockázati szint elérése 
esetén az anyacég dönt az ügyletről. 

 
3.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelésének célja: reputációs és üzleti kockázat mérlegelése 
érdekében, ha az érintett neve nyilvános információkban, üzleti adatbázisokban 
megjelent, akkor ezek ellenőrzése. 
A személyes adatok kezelésének jogalapja: GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

 
A Társaságok jogos érdekük érvényesítése céljából kezelik a személyes adatokat, 
tekintettel arra, hogy érdekmérlegelési teszt kitöltése eredményeként megállapították, 
hogy a saját reputációs és üzleti kockázatuk mérlegeléséhez fűződő érdekük 
elsőbbséget élvez az érintett olyan érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben, amelyek a személyes adatok védelmét szükségessé teszik. 
 
A személyes adatok kezelésének jogalapja másrészről a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, hogy a Társaságok betartsák a terrorizmus 
finanszírozásának megakadályozását célzó és a pénzmosás elleni szabályokat. 

 
3.3. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

A személyes adatok megismerésére a Társaságok azon munkatársai jogosultak, akik az 
adatkezelési célhoz kapcsolódó feladatokat végeznek (első sorban elsősorban a 
kockázatkezelési osztály, illetve a compliance területért felelős munkatárs). 
 

3.4. AZ ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI 

A személyes adatok egyes esetekben a SGEF S.A. (székhely: FR-92800 Puteaux, Valmy 
cours 17., nyilvántartási szám: 420625113) önálló adatkezelő felé kerülnek továbbításra, 
amely célja az adatkezelő cégcsoportjára vonatkozó pénzintézeti belső szabályok 
megtartása, a szerződéskötéssel összefüggésben a megfelelő szinten történő döntés 
meghozatalának biztosítása, a reputációs kockázatok kezelése. 
 
Az adatok kezeléséhez az AdviseSoft Információtechnológiai Zrt. által nyújtott AS 
szoftver kerül igénybevételre.  
 
Az Adatkezelőknél adatvédelmi tisztviselő működik, amely feladatokat dr. Takács 
Gábor látja el (gabor.takacs@opussimplex.com).  
 
A kezelt személyes adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. 

 
3.5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A személyes adatok a szerződéskötéssel összefüggésben kerülnek kezelésre, 
megőrzésük a szerződés megszűnését követő 11 évig történik.  

 
4. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA 
 
Az érintettek vonatkozásában a személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, üzleti 
adatbázisokból, a cégcsoport tagvállalataitól és a cégcsoport központi compliance részlegétől 
származnak. 
 
5. AZ ÉRINTETT JOGAI 
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A Társaságok kiemelten fontosnak tartják, hogy a természetes személyek személyes adatainak 
kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsák az érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. 
Ennek keretében az alábbi jogokat tartják szem előtt a Társaságok. A személyes adatok kezelése 
kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén a Társaságok a kérés beérkezésétől számított 
legrövidebb időn belül, de nem később, mint egy hónapon belül biztosítják az érintetti jog 
gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, 
haladéktalanul felveszik a kapcsolatot az érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy 
telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az érintett is 
alkalmazott). 
 
5.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult a Társaságok jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek 
bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

 
5.2. HELYESBÍTÉSHEZ ÉS KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult a Társaságok által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha 
úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az érintett jogosult a 
Társaságok által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy 
azok hiányosak. 

 
5.3. KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságok korlátozzák az adatkezelést – kivéve, 
ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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5.4. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

Amennyiben a Társaságok adatkezelése az érintett erre irányuló kifejezett kérésén és 
hozzáárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az 
esetben a Társaságok az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul kötelesek 
törölni.  
Amennyiben a Társaságok adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme 
miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai 
kezelése ellen. 
 

5.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult a Társaságok által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, 
ha: 
 úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése az eredeti céljából már nem 

szükséges; 
 a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul; 
 úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaságok jogellenesen kezelik; 
 a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik– ha az adatkezelés jogalapja 

a Társaságok vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme. 
 
5.6. JOGORVOSLAT 

 Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaságok jogellenesen kezelik, 
jogosult a Társaságoknál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése 
érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni. 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi 
elérhetőségeken nyújtható be: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-
1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) 

 Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe 
tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt 
ad, a Társaságok az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 
napon belül törlik. 

 
 


