
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a 

személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait! 

Az Exigo Factor Pénzügyi Követeléskezelő Zrt. atkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek 

magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át ás elkötelezett ezek védelmében. A Exigo 

Factor Pénzügyi Követeléskezelő Zrt.. az Európai Unió Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:  

 

Az adatkezelő adatai: 

 

Név:    Exigo Factor Pénzügyi Követeléskezelő Zrt. 

Székhelye:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 58. II/10. 

Honlapja:   www.exigofactor.hu 

Képviseli:   Pivarnyik János vezérigazgató 

Kapcsolattartó:  Pivarnyik János vezérigazgató 

E-mail:    iroda@exigofactor.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nem került 

    megválasztásra. 

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van az 

adatvédelemmel kapcsolatosan, kérelmét postai úton, vagy 

elektronikusan az alábbi címekre küldheti. Postai cím: 1073 

Budapest, Erzsébet krt. 58. II/10.  Elektronikus cím: 

iroda@exigofactor.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 

15 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt címre. 

Adatfeldolgozás: A Exigo Factor Zrt. az adatfeldolgozó tevékenységet saját maga 

végzi.l 

Külföldi adattovábítás: Nem történik külföldre adattovábbítás. 

  

Az adatkezelés célja:  

A Társaság a személyes adatokat követelés megvásárlása, illetve engedményezés során a 

szolgáltató/engedményező és az érintett között létrejött szerződéses viszonyból fakadó 

kötelezettségek teljesítése és jogosultságok gyakorlása során a törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően kezeli. Amennyiben a kezelt adatok banktitkoknak minősülnek, úgy az adatkezelés 

során a Hpt. vonatkozó rendelkezési is megfelelően irányadók. 

Az adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b.) és c.) és 6. cikk (1) bekezdés f.) pont. 

http://www.exigofactor/


 

A kezelt adatok köre: 

Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, e-mail címe, 

telefonszáma. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

A szolgáltató/engedményező és az adós között létrejött szerződésből folyó kötelezettség 

teljesítését követő 5 év. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: 

A Társaság elnök vezérigazgatója, felügyelő bizottsági tagjai, munkavállalói, belső ellenőre és 

könyvelője, könyvvizsgálója, illetőleg a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda a feladatuk 

ellátáshoz szükséges módon és mértékben. 

 

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait korlátozott 

hozzáféréssel és bizalmasan kezelje. Adattovábbítás külföldre nem történik. 

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

- tájékoztatáshoz való jog a kezelt adatok köréről, 

- hozzáférési jog, 

- helyesbítéshez való jog, 

- törléshez való jog, 

- az adatkezelés korlátozásához való jog, 

- a személyes adatok marketing célokra való használatának tilalma, 

- személyes adatok 3. személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása, 

- bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, vagy  

- tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 

Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az érintett választása 

szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

