Hozzájáruló nyilatkozat1 az előszűréshez szükséges adatok kezeléséhez

Alulírott
………………………………….
az
alábbi
nyilatkozatokat
teszem
a(z)
……………………………………………… pénzügyi intézménynél kötendő hitel-, hitelkeret-, többcélú
hitelkeret-, kölcsön-, pénzügyi intézményi garancia-, pénzügyi intézményi garancia keret-, lízing- vagy
faktoring szerződés (a továbbiakban: szerződés) kezességi kérelméhez kapcsolódó előszűréshez
szükséges adatok kezeléséhez.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
1. a pénzügyi intézmény az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) készfizető kezességének bevonása céljából az általam megadott adatokat – a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) a) pontjának, valamint természetes személyek esetén az
általános adatvédelmi rendelet2 6. cikk (1) a) - b) pontjának is megfelelően – az Alapítvánnyal
közölje, és az Alapítvány ezen adatokat – az előszűrés eredményét tartalmazó dokumentum
létrejöttétől számított 7 napig – kezelje.
A megadott adatok:
a) az adószám vagy adóazonosító jel,
b) az utolsó teljes lezárt év bevétele,
c) az utolsó teljes lezárt évet megelőző teljes lezárt év bevétele,
d) az utolsó teljes lezárt év adózott eredménye,
e) a pénzügyi intézménynél fennálló hitelállomány összege,
f) ügylet hitelcél szerinti TEÁOR kódja.

A b)-d) pontokban szereplő az adatokat a pénzügyi intézmény csak természetes személyek
esetében adja meg, gazdasági társaságok esetében ezeket az Alapítvány elektronikusan
kérdezi le nyilvános, bárki számára hozzáférhető nyilvántartásokból.
2. amennyiben az Alapítvány a kezességével biztosított más ügyletek kapcsán azelektronikus
rendszerében már rögzített adatokat, úgy az előszűrés során az ügyintézés elősegítése
érdekében felhasználja, különös tekintettel a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben rögzített egyedi ügyfél azonosító számra (a
továbbiakban: MÁK ügyfél-azonosító szám).
Az előszűrés során felhasznált, más ügyletek körében rögzített adatkörök:
• a nyilatkozattevő neve,
• a nyilatkozattevő MÁK ügyfél-azonosító száma.
3. az Alapítvány az előszűrés eredményének adatait, a készfizető kezesség bevonásának céljából
– a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően – a pénzügyi intézmény felé továbbítsa. Az
adattovábbítás jogalapja a Hpt. 161. § (1) a) pontja, valamint a jelen nyilatkozat az
adattovábbításhoz történő önkéntes hozzájárulásnak is minősül.
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A pénzügyi intézmény jelen nyilatkozatot megőrzi az ügyfél ügyletéhez kapcsolódó dokumentumok között. Az Alapítvány
bármikor kérheti jelen nyilatkozat egy eredeti példányát a pénzügyi intézménytől.
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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.
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Az előszűrés eredményének pénzügyi intézmény felé továbbított adatai:
• a nyilatkozattevő összes, az Alapítvány kezességével biztosított COSME
viszontgaranciával rendelkező ügyletének együttesen fennálló kezességgel biztosított
összege,
• a nyilatkozattevő összes, az Alapítvány kezességével biztosított könnyített fedezetű
ügyletének együttesen fennálló kezességgel biztosított összege,
• a nyilatkozattevő összes, az Alapítvány kezességével biztosított COSME
viszontgaranciával rendelkező ügyletének és könnyített fedezetű ügyleteinek együttesen
fennálló kezességgel biztosított összege,
• a nyilatkozattevő összes alapítványi kezességének fennálló összege,
• a nyilatkozattevő Alapítvány általi adósminősítési besorolása,
• a nyilatkozattevő MÁK ügyfél azonosítója,
• a nyilatkozattevő Alapítványnál beváltott kezességből eredő tartozásának fennállása.

Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy az Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatóját teljeskörűen
megismertem.

Kelt: ...............................................................

............................................................ …….
a vállalkozás szabályszerű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt3:
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Név: ..............................................................

Név: ..............................................................

Lakcím: .........................................................

Lakcím: .........................................................

Aláírás: ..........................................................

Aláírás: .........................................................

Amennyiben a vállalkozás őstermelő, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, két tanú aláírása is szükséges.
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