ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM, REFINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖN KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA
VONATKOZÓAN

Bevezetés
Az Alaptörvény értelmében a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) Magyarország központi bankja, amely
sarkalatos törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért, és amelyet az Országgyűlés alaptörvényi
szinten ruházott fel a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének feladatával. Az MNB a nemzetgazdaság, a pénzügyi
rendszer stabilitása szempontjából kiemelt jelentőségű nemzeti intézmény.
A jogszabályi rendelkezések alkalmazásán túl az MNB Alapító okiratában, Alapokmányában, Társadalmi
felelősségvállalási stratégiájában, Etikai kódexében értékek és elvek melletti elkötelezettségét rögzítette, szakmai és
működési stratégiáiban meghatározottak szerint biztosítja a jegybanki célok elérését, feladatainak ellátásához
megfelelő erőforrásokat rendel, valamint kontroll-mechanizmusokat alkalmaz a működés ellenőrzésére.
Az MNB monetáris politikai eszköztár részeként általa indított a Növekedési Hitelprogram (a továbbiakban: NHP)
refinanszírozási kölcsönt nyújt az NHP-ban résztvevő hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások (a továbbiakban:
hitelnyújtó) részére. A hitelnyújtók ezen forrást továbbhitelezve hitelszerződést/kölcsönszerződés/pénzügyi
lízingszerződést (a továbbiakban: NHP KKV Szerződés) kötnek mikro-, kis- és középvállalkozásokkal (a továbbiakban:
adós). Az MNB a refinanszírozási kölcsön feltételeként meghatározza az NHP KKV Szerződések lényeges üzleti
paramétereit. Ezen feltételek ellenőrzése csak az NHP KKV Szerződések birtokában végezhetők el, amely során NHP
KKV Szerződésekben rögzített, alábbiakban ismertetett személyes adatok megismerése, kezelése elkerülhetetlen.
A hitelnyújtók és az MNB között létrejött jelzálogszerződés alapján az MNB-től kapott refinanszírozási kölcsön
fedezeteként az NHP KKV Szerződésből eredő hitelkövetelésen zálogjog áll fenn az MNB javára. A zálogjog
érvényesítéséhez szintén szükséges az NHP KKV Szerződések, valamint az annak biztosítékául szolgáló egyéb
szerződések rendelkezésre állása, amely a bennük rögzített személyes adatok kezelése nélkül nem megvalósítható. Az
MNB javára az egyes követeléseken fennálló zálogjog szerződésszerű megalapításának, rendelkezésre állásának
naprakész ellenőrzése során az adatkezelés elkerülhetetlen.
A fentiek alapján az MNB a részére az NHP-ban résztvevő hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások (a továbbiakban:
hitelnyújtó) által a velük szerződést kötő mikro-, kis- és középvállalkozásokkal (a továbbiakban: adós) az NHP keretében
kötött hitelszerződéssel/kölcsönszerződéssel/pénzügyi lízingszerződéssel (a továbbiakban: NHP KKV Szerződés)
kapcsolatban – az adósokra, biztosítéknyújtókra, egyéb (az NHP KKV szerződés keretében) nyilatkozatot tevő
természetes személyekre vonatkozóan – átadott személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés során az Európai Parlament
és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú
rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő jogszabályban meghatározott feladata ellátása során az Európai Parlament és Tanács 2016/679
rendelete 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdek alapján végzi az adatkezelést, azt az MNB követelése érvényesítésére
vonatkozó kötelezettsége, valamint az igényérvényesítésre vonatkozó eljárási előírások megkövetelik.
Az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása, az adatkezelés célja:
Az adatokat az MNB a GDPR 6. cikk f) pontja alapján kezeli, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, mely jogos érdek az NHP keretében az MNB által a hitelnyújtó részére nyújtott
refinanszírozási kölcsönhöz kapcsolódó megfelelő biztosítékok meglétének biztosítása, valamint a kölcsönnyújtás
feltételeinek teljesítése és a refinanszírozási kölcsön visszafizetésével kapcsolatos garanciák érvényesítése.
Az érintett személy jogainak, szabadságának beazonosítása:
Nevesített személyiségi jogok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § e) pontja alapján. E jogok
tekintetében az adatkezelés az érintettek a személyes adatok védelméhez való jogát korlátozza annyiban, hogy az
érintettek a hitelnyújtó által kezelt személyes adata az MNB részére is továbbításra kerül és azt az MNB mint önálló
adatkezelő is tárolja – az jogi előírások szerinti megőrzési ideig.
Mérlegelés elvégzése:
Az érintett személy személyiségi jogainak korlátozása szükséges és arányos, tekintettel arra, hogy a korlátozás mértéke
nem jelentős, mivel a kezelt adatok olyan személyes azonosító adatok, amely az NHP KKV Szerződés okirati
minőségéből fakadóan kezelendő adatok (közokirat esetén), valamint a szerződésből eredő igények érvényesítéséhez
szükséges, a szerződő felek képviselői esetén az adatok más nyilvános forrásból is megismerhetők, más az
adatkezeléshez köthető jogviszonyban is kezelik őket, különleges személyes adtok gyűjtésére nem kerül sor és az
érintett személy jogainak korlátozásával szemben az MNB NHP-ból eredő követelésének érvényesítéséhez fűződő
vagyoni érdekében eshető kár jelentős mértékű, melyet az adatkezelés azzal csökkent, hogy igazolja az NHP-ból eredő
követelés létrejöttének szerződés szerinti feltételei teljesülését, valamint a fedezetek rendelkezésre állását. Továbbá
a személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság
figyelembevételével történik.
Személyes adatkezeléssel érintettek:
Az NHP keretében az adós és a hitelnyújtó között létrejött NHP KKV Szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó
biztosítéki szerződésekben, esetleges nyilatkozatokban beazonosítható természetes személyek (adós, adós
képviseletében eljáró személy, biztosítéknyújtó [kezes, zálogkötelezett, egyéb dologi jogosultak], kedvezményezett,
egyéb jogosult (pl. haszonélvező), adós tagjai/tulajdonosai, hitelnyújtó képviselője).
A kezelt adatok köre:
Az NHP keretében az adós és a hitelnyújtó között létrejött NHP KKV Szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó
biztosítéki szerződésekben, esetleges nyilatkozatokban beazonosítható természetes személyek (adós, adós
képviseletében eljáró személy, biztosítéknyújtó [kezes, zálogkötelezett, egyéb dologi jogosultak], kedvezményezett,
egyéb jogosult (pl. haszonélvező, adós tagjai/tulajdonosai, hitelnyújtó képviselője) neve, természetes
személyazonosító adatai (születési név, születési hely és idő, anyja neve), személyazonosító igazolványának száma,
lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, esetlegesen beosztása, képviseleti joga jogcíme).
Az adatkezelés ideje:
Az adatokat az MNB az NHP terméktájékoztatójában, keretszerződésében foglalt jogai érvényesítése, valamint az MNB
jogszabályban rögzített feladatainak ellátása érdekében kezeli addig az időpontig, míg a Hitelnyújtóval szemben az
NHP-ból eredően követelése áll fenn, de legfeljebb a hitelnyújtóval NHP-ban kötött keretszerződés megszűnését
követő nyolc évig. Az érintett minden esetben jogosult érintetti jogainak gyakorlására, melyet az adatkezelési
tájékoztató tartalmaz.
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Az érintett megfelelő tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása:
Jelen érdekmérlegelési teszt az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóságán, valamint az MNB adatvédelmi tisztviselőjénél,
minden érintett számára elérhető.
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