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1.BEVEZETÉS
Az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: MKK Zrt.)., mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek
való megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a
kötelezetteket a személyes adataik általa, valamint az általa megbízott egyéb
adatkezelők, adatfeldolgozók által történő kezelésével kapcsolatos tényekről.
E tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket (azon személyek, akikkel szemben az MKK Zrt-nek, vagy
annak, aki az MKK Zrt. részére megbízást ad a követelés behajtására, követelése áll
fenn), hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt. Az MKK Zrt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt
és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad
ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az MKK Zrt. alapvetően kétféle tevékenységet
végez, amelyek jelen tájékoztatóval érintettek: engedményezés útján követeléseket
vásárol, és ezáltal a követelések jogosultjává válik, illetve harmadik személyek
megbízása alapján megbízási szerződés keretében követeléseket kezel.
2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI (MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI)
Szervezeti adatok:
Név: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Tomori u. 34.
Nyilvántartó bíróság, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10043319
Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., I. épület 6. emelet
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf.: 307.
Honlap: www.mkkzrt.hu
Lakossági ügyfeleknek jogi eljárás alatt nem álló ügyletei esetén hívható telefonszám:
+36-1-346-3760
Lakossági ügyfeleknek jogi eljárás alatt (fizetési meghagyásos eljárás, peres, vagy
végrehajtási eljárás) álló ügyletei esetén hívható telefonszám: +36-1-346-3790
Fax: +36-1-233-6501
E-mail: ugyfelszolgalat@mkkzrt.hu.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
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3.1. Az engedményezés útján megvásárolt, valamint a megbízás alapján kezelt
követelésekkel kapcsolatban:
A követelések nyilvántartása, a kötelezettek egymástól való megkülönböztetése, a
követelések behajtása, jogi eljárások kezdeményezése és lefolytatása, egyedi fizetési
megállapodások kötése, részletfizetés biztosítása, késedelmes fizetés esetén kamatok
felszámítása és a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá törvényi
adatszolgáltatások teljesítése, befizetések azonosítása, nyilvántartása.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-52418/2012.
3.2. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos törvényi
feladatok ellátása:
A bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a pénzmosás szempontjából
veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosásának, valamint a
terrorizmus pénzzel való támogatásának megelőzése, megakadályozása.
3.3. A panaszkezeléssel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatok ellátása:
A panaszok és a panaszos ügyek elintézésének dokumentálása, nyomon követése.
Telefonon történő panaszkezelés esetén az MKK Zrt. és az ügyfél közötti telefonos
kommunikáció rögzítése a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.
3.4. A telefonbeszélgetések rögzítése:
Az ügyfelek hozzájárulása esetén az ügyfél és az MKK Zrt. jogainak érvényesítése,
valamint az utólagos bizonyíthatóság.
3.5. Kamerás megfigyelés és rögzítés:
A vagyon védelme, valamint az üzleti-, és banktitok védelme érdekében a jogsértések
megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
4.1. Az engedményezés útján megvásárolt, valamint a megbízás alapján kezelt
követelésekkel kapcsolatban:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja /az érintett hozzájárulása/: a telefonszám, email cím vonatkozásában.
Az egyéb személyes adatok vonatkozásában az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja
/kötelező adatkezelés/; az Infotv. 6. § (4) bekezdése; a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:193. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésének
(l) pontja, 68. §-a és a 161. § (1) bekezdésének c) pontja; a központi hitelinformációs
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja.
4.2. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos törvényi
feladatok ellátása:
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (2) és (8) bekezdése, 8.§ (2) bekezdése, 9.§
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(1) bekezdése, 12.§ (2) bekezdése.
4.3. A panaszkezeléssel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatok ellátása:
A Hpt. 288. § (1)-(2) bekezdése, valamint a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére
vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet 5. § (1) bekezdése;
telefonon közölt panaszok esetében a Hpt. 288. § (2) bekezdése.
4.4. A telefonbeszélgetések rögzítése:
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja /az érintett hozzájárulása/.
4.5. Kamerás megfigyelés és rögzítés:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 30. § (1) bekezdése és 31. § (1)
bekezdése, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.
5. A KEZELT ADATOK KÖRE:
5.1.Az engedményezés útján megvásárolt, valamint a megbízás alapján kezelt
követelésekkel kapcsolatban:
Ügyfél-azonosító, név, születési név, lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím,
anyja neve, születési hely, születési idő, elektronikus levelezési cím (e-mail cím),
telefonszám, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság
igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, a szerződés típusa és
azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének
időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme,
valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő
részletének összege és devizaneme.
Egyedi elbírálást, illetve méltányosságot igénylő ügyekben a családi állapotra
vonatkozó adatok (egyedülálló, házas/élettársi kapcsolatban él), jövedelmi adatok
(keresők, eltartottak száma, kérelmező és a vele együttélő házastárs/élettárs utolsó
három havi átlagkeresete, a háztartás egyéb rendszeres havi jövedelme, egy főre jutó
jövedelem, a háztartást terhelő kiadások, más pénzügyi intézménnyel szemben
fennálló tartozásra vonatkozó adatok), a kérelmező vagyoni adatai (saját tulajdonú
ingatlan adatai, 300.000,- Ft feletti értékű ingó vagyon adatai), kérelmező
alkalmazott/vállalkozó/nyugdíjas státuszának megjelölése.
5.2. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos törvényi
feladatok ellátása:
Családi és utónév (születési családi és utónév), lakcím (ennek hiányában tartózkodási
hely), állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma, külföldi természetes
személy esetében a magyarországi tartózkodási hely, születési hely, születési idő,
anyja születési neve.
5.3. A panaszkezeléssel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatok ellátása:
Név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, a panasz előterjesztésének helye, ideje,
módja, a panasz részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő
rögzítése, a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve
pénztári azonosító, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - az
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ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
Telefonon közölt panasz esetén továbbá a telefonbeszélgetés azonosítószáma,
telefonszám, a hívás dátuma, időpontja, az ügyféllel lefolytatott telefonbeszélgetés
hanganyaga, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
5.4. A telefonbeszélgetések rögzítése:
Telefonbeszélgetés azonosítószáma, telefonszám, a hívás dátuma, időpontja, az
ügyféllel lefolytatott telefonbeszélgetés hanganyaga, valamint a beszélgetés során
megadott egyéb személyes adatok.
5.5. Kamerás megfigyelés és rögzítés:
Az MKK Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása
és egyéb személyes adatai, a felvételen látható magatartása.
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
6.1. Az engedményezés útján megvásárolt, valamint a megbízás alapján kezelt
követelésekkel kapcsolatban:
Az adatkezelés a követelés megszűnéséig tart, számviteli bizonylatok esetében az
adatkezelés időtartama az ügy lezárásától számított 8 év a 2000. évi C. törvény (Sztv.
tv. 169. § (2) bekezdés); a KHR tv. 8. §-a szerinti időtartam, de legfeljebb a KHR-be
történő adatátadástól számított 5. év vége.
6.2. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos törvényi
feladatok ellátása:
A Pmt. 57.§ alapján az adatrögzítéstől, a bejelentéstől, illetve az üzleti kapcsolat
megszűnésétől számított 8 év.
6.3. A panaszkezeléssel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatok ellátása:
A panaszos ügy lezárásától számított 5 év a Hpt. 288. § (3) bekezdése alapján;
telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvétel keletkezésétől számított 5 év a
Hpt. 288. § (2) bekezdése alapján.
6.4. A telefonbeszélgetések rögzítése:
A panasznak nem minősülő telefonos kommunikáció rögzítése esetén 1 év.
6.5. Kamerás megfigyelés és rögzítés:
Felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap az Szvtv. 31. §
(2) bekezdése alapján; felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 60
nap az Szvtv. 31. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha a rögzítés célja a pénzügyi
szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást folytatóknak a feladataik ellátásához
szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme.
7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE
Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az MKK Zrt. vezető
tisztségviselői, munkavállalói, továbbá azon egyéb megbízottjai férhetnek hozzá,
akiknek az MKK Zrt.-vel kötött szerződése alapján kötelezettsége az adatkezelés
céljának megvalósításában való közreműködés, vagy ezen adatok megismerése a
feladataik teljesítése érdekében szükséges.
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8. AZ ADATOK
BIZTONSÁGA

TÁROLÁSÁNAK

MÓDJA,

AZ

ADATKEZELÉS

Az MKK Zrt. számítástechnikai rendszerei és a további adatmegőrzési helyei a saját
szerverein találhatóak meg.
Az MKK Zrt. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az MKK Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az MKK Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében az MKK Zrt. biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők (kivéve, ha
azt törvény lehetővé teszi).
Az MKK Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott bűncselekmények, külső hatások (tűz és árvíz), továbbá a
számítógépvírusok, a számítógép elleni támadások ellen. Az MKK Zrt. a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tekintettel az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenységére, az
MKK Zrt. a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
9. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatkezelők adatait és elérhetőségét jelen tájékoztató 1. számú melléklete
tartalmazza.
10. ADATTOVÁBBÍTÁS:
Az adatkezelés célja:
- Kapcsolatfelvétel és a követelések behajtása céljából a követelésekkel kapcsolatos
adatok a Hpt. 10. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetítők felé történő
továbbítása.
A közvetítők felsorolása, melyet jelen tájékozató 1. számú melléklete tartalmaz, nem
teljes körű, az MKK Zrt. fenntartja a jogot további adatkezelő igénybevételére,
melynek személyéről legkésőbb az adatkezelés megkezdésekor ad egyedi módon
tájékoztatást
Az adattovábbítások jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az ügynökök felé
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történő adattovábbítások tekintetében a Hpt. 164. § q) pontja.
Adattovábbítás engedményezés kapcsán:
Eseti jelleggel, amennyiben az MKK Zrt. más adatkezelőre engedményezi a
követelést, a követeléssel összefüggő adatok továbbításra kerülnek az engedményes
részére a Ptk. XII. cím XXVIII. fejezetében foglaltak szerint, a kötelezett értesítése
mellett.
11. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatfeldolgozók adatait és elérhetőségét jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.
A mellékletben az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az MKK Zrt.
fenntartja jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről
legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.
12. AZ ÜGYFELEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Ügyfelünk a személyes adatainak kezeléséről az MKK Zrt.-től, mint adatkezelőtől
tájékoztatást kérhet, valamint kérheti a személyes adatai helyesbítését, továbbá a
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, továbbá jogellenes
adatkezelés észlelése esetén a jogellenes adatkezelés ellen az MKK Zrt.-nél, mint
adatkezelőnél tiltakozhat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a lakóhelye, vagy tartózkodási helye
szerinti bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat.
Az MKK Zrt. szorgalmazza az adatkezelésével kapcsolatos problémák érintettel
együttműködve történő kezelését, ennek érdekében célszerűnek tartja, ha ügyfelünk a
panaszát első körben – tehát még a NAIH-hoz, vagy a bírósághoz fordulást
megelőzően - az MKK Zrt. részére küldi meg.
Az érintett kérelmére az MKK Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az ügyfél általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az MKK Zrt., mint adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az MKK Zrt.-hez még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő
helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
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hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) elrendelte.
Törlés helyett az MKK Zrt., mint adatkezelő - a kötelező adatkezelés esetét kivéve zárolja a személyes adatot, ha az ügyfele ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az
így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az MKK Zrt.-re, mint
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az MKK Zrt.,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az MKK Zrt., mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Ha az ügyfél az MKK Zrt.-nek, mint adatkezelőnek az előző bekezdés alapján
meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő az előző bekezdés
szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Ha az MKK Zrt., mint adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Az ügyfél a jogainak megsértése esetén az MKK Zrt., mint adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az MKK Zrt., mint adatkezelő az ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, azt megtéríti.
Ha az MKK Zrt. adatkezelő az ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az ügyfél személyiségi jogát
megsérti, az ügyfél az MKK Zrt.-től sérelemdíjat követelhet.
Az MKK Zrt. nem köteles megtéríteni a kárt és tőle nem követelhető a sérelemdíj
annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
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okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy annak
közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet bejelentéssel élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az MKK Zrt. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-52418/2012.
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1. számú melléklet:
Az adatkezelők adatai, elérhetőségük
NÉV
CARRIERE Biztonsági Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
– KÖZVETÍTŐ
P.E.K. Pénzügyi Eszköz-és Követeléskezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZVETÍTŐ
EX-ID Zrt. – KÖZVETÍTŐ
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság –
KÖZVETÍTŐ
Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Kft. KÖZVETÍTŐ
Referens Nr. 1. Információs és
Bűnmegelőzési Kft.- KÖZVETÍTŐ
Work Out Service Kft.- KÖZVETÍTŐ
GGReco Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐ
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SZÉKHELY
1070 Budapest, Dózsa Gy. út 34.
2040 Budaörs, Fügefa u. 15.
1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em.
9400 Sopron, Bartók Béla utca 32.
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 43.,
2/9.
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca
26.
2040 Budaörs, Orgona körút 18-20.
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca
16. fszt. 1.

2. számú melléklet:
Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségük
NÉV

SZÉKHELY

Magyar
Posta 1138 Budapest, Dunavirág utca
Zártkörűen
Működő 2-6.
Részvénytársaság

EURODOC
2000 2051 Biatorbágy,
Kereskedelmi
és László utca 2.
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű Társaság

Verebély

e-Corvina Informatikai 1134 Budapest, Róbert Károly
Szolgáltató
Korlátolt körút 64-66.
Felelősségű Társaság

PORTÓ
Budapest 1137 Budapest, Pozsonyi út 40.,
Kézbesítő és Szolgáltató alagsor
Kft.

iPixel
Nyomdai
és 1047 Budapest, Sörétgyár utca
Grafikai Stúdió Korlátolt 2.
Felelősségű Társaság
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AZ
ADATKEZELÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ
TEVÉKENYSÉGE
Egyetemes
postai
szolgáltatás ellátása,
valamint
az
etértivevényes
küldeményekkel
kapcsolatos
információk nyújtása
(küldemény állapota,
kézbesítés esetén a
tértivevény,
visszakézbesítés esetén
a
visszakézbesített
küldemény
szkennelése)
Iratok tárolása külső
helyszínen,
irattári
szolgáltatások nyújtása
(kölcsönzés,
visszatárolás,
szkennelés, selejtezés,
megsemmisítés)
Az
MKK
Zrt.
iratkezelő
rendszerének
üzemeltetése,
fejlesztése, az ezekkel
kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása
Az
MKK
Zrt.
postafiókjaira érkező
papíralapú
küldemények
szabályszerű átvétele,
az
MKK
Zrt.
telephelyére szállítása,
kimenő
postai
küldemények postára
szállítása
Általános
nyomdai
szolgáltatások nyújtása
(boríték,
csekk,
levélpapír gyártása) és
az MKK Zrt. tömeges

küldeményeinek
gyártása
(átadott
adatok
alapján),
borítékolása és postára
adása, valamint az
elkészült küldemények
képeinek
és
a
küldemények
feladásával
kapcsolatos
információk
visszaadása az MKK
Zrt. részére.
FIRST IT Tanácsadó és 1037 Budapest, Montevideo út Adatkarbantartás,
Szolgáltató
Korlátolt 16.
adattisztítás,
adat
Felelősségű Társaság
export-import,
adatfeldolgozás,
adatleválogatás
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