JOGI NYILATKOZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETŐ
Köszönjük, hogy a www.mzh.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt
feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője a
MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (”MZH Zrt, ”Szolgáltató”) által üzemeltetett www.mzh.hu domain
alatt internetes felületen (”Honlap”) elérhető bármely szolgáltatásnak (”Szolgáltatás”).
A Honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt
használati feltételek (továbbiakban: a "Használati Feltételek"), valamint adatvédelmi
tájékoztató ("Adatvédelmi Tájékoztató"), az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap
használatával, valamint látogatásával elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el.
Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót,
kérjük, hogy azonnal hagyja el a Honlapot és hagyjon fel annak használatával. A Honlap
látogatására és használatára, úgyszintén a Honlapon lévő információk felhasználására, a
Honlapról elérhető linkekre a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi
Tájékoztató az irányadó.
A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

Az MZH Zrt. bármely, a Honlap használata során, valamint az Ügyfél hozzájárulása során
tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel,
figyelemmel az Üzletszabályzatban foglalt adatvédelmi szabályzat (”Adatvédelmi
Szabályzat”) rendelkezéseire. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja,
valamint akár postai, akár email útján visszajuttatja az MZH Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását
adja ahhoz, hogy azt az Omega Credit Zrt - az ügylet jellege által meghatározott célból és
ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Az MZH Zrt. az ügyfelei személyére, megadott személyes adataira, vagyoni helyzetére,
üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó
valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára kizárólag a törvényben, az
Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben továbbítjuk, erről minden esetben
Ön is tudomással bír. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási
kötelezettséggel tartoznak felénk.
A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal
és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatvédelmi
Szabályzatának megfelelően kezeljük. A Honlap használata során az Ügyfél további
funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével,
ezen adatok kezelésére is a Szolgáltató jelen Adatvédelmi Tájékoztatója, valamint az
Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja
A Társaság személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve jogszabály (Pmt.,
Számvtv., Infotv., KHR tv) kötelező előírása alapján kezel. Az Ügyfél hozzájárulásán
alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fent, időtartama – az
adatkezelés céljától függő – de maximális a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony
megszűnését követő 5. (ötödik) év vége. Az Adatkezelő személyes adatokat elsődlegesen
az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfél a hozzájárulását megadhatja:
 a Társaság által átvállalt szolgáltatás nyújtása vonatkozásában;
 elektronikus és információs csatornákon;
 külön nyilatkozatban.
Az adatkezelő személye
Az Adatkezelő adatai:

 Adatkezelő neve: MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Adatkezelő székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40. 1. em.
 Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH- 70671/2013
 Adatkezelő telefonos elérhetősége: (06 1) 312 12 12
 Adatkezelő fax száma: (06 1) 269 13 98
 Adatkezelő e-mailcíme: info@mzh.hu
 Belső adatvédelmi felelős e-mailcíme: mesterkatalin@simonesmester.hu
 Adatkezelő internetes elérhetősége: www.mzh.hu

Az adatkezelés célja

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan
személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas.
Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés

Az Adatkezelő az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes
hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:
 A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben,
elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);
 megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;
 megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.
Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz
hozzájáruljon.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szerződés
megkötésének feltételéül.

Tájékoztatjuk, hogy Ön kérheti a Szolgáltató tudomására hozott adat helyesbítését,
valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását, törlését, illetve jogában áll
tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről.
Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a Szolgáltató belső adatvédelmi felelőséhez, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII.
számú törvény alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye
(tartózkodási helye) szerinti megyei bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató a tudomására
hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az
adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a
kártérítési felelősségét kizárja.
SZERZŐI JOG / VÉDJEGYEK / SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan
levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan
le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) –
valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így
különösen, de nem kizárólag forráskódok, adatbázisok, valamint szövegek,
reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a
koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai
megoldás, ötlet,audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”)Szolgáltató, vagy
harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi
szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra
feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot
és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a
tartalomra, Szellem Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt
engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód az
MZH Zrt. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. Az MZH Zrt.
követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG – KIZÁRÁS, INFORMÁCIÓ

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért,
hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható;
nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy
teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért.
Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely
okból történő megszakadásáért sem. Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy

más tartalmi elem helyénvalóságát, teljességét és hasznosságát. A Honlapon található
információk tájékoztató jellegűek.

Az MZH Zrt. Honlapján megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MZH Zrt. felelősséget nem vállal.
Az aktuális feltételrendszert a Honlapon közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzat
és Hirdetmények tartalmazzák.

Az MZH Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen
állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő
illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló
okból származnak.
MZH Zrt. kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért
külső, ún. SQL támadások estére, figyelemmel az Üzletszabályzatban foglaltakra. Tehát
amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán az Ügyfelek, látogatók téves
rendszerüzeneteket kapnak bármilyen megadott adatukkal összefüggően stb. illetően,
úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll,
a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a
felelősséget a az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem általunk
feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá - a jogszabályok által
megengedett körben - kizárjuk a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött
tartalom harmadik személy jogába ütközne.
Kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon
szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által
feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy
a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem
vállalunk felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével.
Nem vállalunk felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat
meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható
károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből,
vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha
kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját
felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával,
kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával
A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN ELHELYEZHETŐ INFORMÁCIÓ

A Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó,
Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további
látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem
személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja,
letöltött dokumentumok, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt
böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs
rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a
szolgáltatója.). A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a
számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon,
mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati
utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a
figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja
Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen
alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon
lévő valamely információhoz hozzáférhessen.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen Használati Feltételek, valamint Adatvédelmi Tájékoztató valamely
rendelkezését nem alkalmazzuk vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati
Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A
joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról
való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.

