
Adatkezelési tájékoztató 

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára fontos az Ügyfelek adatainak bizalmas és 

jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett 

személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban használja fel, azokat jogosulatlan 

személyek számára ne tegye hozzáférhetővé. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket 

tájékoztassuk a kezelhető személyes adataik köréről, megismertessük velük a CASPER Consumer Finance Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság adatkezelési és - feldolgozási eljárását, a jogorvoslati lehetőségeket.  

Az irányadó jogszabályi rendelkezések a következők:  

■ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

■ 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (továbbiakban: Hpt.)  

1. Személyes adatok kezelése, feldolgozása, továbbítása  

Személyes adatnak minősül a "bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba 

hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet".  

A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag az Ügyfél kifejezett hozzájárulása, vagy a törvény vagy – törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendeletének kötelező előírása közérdeken 

alapuló célból (kötelező adatkezelés). A kölcsönszerződéssel kapcsolatos adatkezelés hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek 

minősül, ezen hozzájárulását az Ügyfél a kölcsönigénylés benyújtásakor kifejezetten meg is adja Társaságunk részére. 

Társaságunk a bejövő hívásokat törvény kötelező előírása miatt rögzíti, így ezen adat kezelése kötelező adatkezelésnek 

minősül.  

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tudomására jutott adatokat minden esetben az 

adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, tárolja és dolgozza fel. Társaságunk ugyanakkor nem vállal felelősséget a 

vele együttműködő kereskedőpartnerek, ügynökök adatkezeléséért.  

Az adatkezelés Társaságunknál számítógépes és manuális módon történik.  

A kölcsönigénylés során az adatkezelés célja, hogy a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 

hitelkérelem elbírálása során megalapozottan dönthessen a szerződés megkötése felől.  

A kölcsönszerződés megkötésekor és azt követően az adatkezelés célja, hogy az Ügyfelekkel megkötött egyedi szerződések 

megfelelő nyilvántartási rendszer segítségével különböző keresési módszerek alapján rendelkezésre álljanak, a megkötött 

kölcsönszerződésekből adódó kötelezettségek naprakészen kimutathatóak legyenek, továbbá az Ügyfelekkel folytatott 

minden fajta eljárási cselekmény rögzítésre kerüljön.  

Az adatkezelés célját képezi továbbá az, hogy a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 

kölcsönigénylő személyek közül felismerhesse azon kérelmezőket, illetve ezen személyekkel valamilyen módon 

kapcsolatban álló személyeket, akik korábban a Társaság Ügyfelei voltak, különös tekintettel azon személyekre, akik a 

korábbi jogviszonyban a kölcsön törlesztését késedelem nélkül vagy késedelmesen teljesítették.  

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kezelt adatokat - az Ügyfél kölcsönigénylésben, illetve 

kölcsönszerződésben megadott hozzájárulásának megfelelően - átadhatja külföldi tulajdonosai részére. A külföldi 

adatkezelés során Társaságunk maradéktalanul biztosítja a jogszabályoknak megfelelő adatkezelést és a személyes adatok 

védelmét.  

A fenti eseten túl a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyfélre vonatkozó adatokat 

kizárólag esedékes követeléseinek érvényesítése céljából, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át harmadik 

személynek.  



2. Az adatok köre és kezelése  

a) Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az Ügyfél egyértelmű azonosítása és a 

kapcsolattartás. Társaságunk kezeli az Ügyfelei következő adatait: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, 

állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma.  

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél – elsősorban szerződésben megadott - hozzájárulása, jogszabály rendelkezése.  

b) Az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok: Amennyiben az Ügyfél 

megadja, Társaságunk kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámait és elektronikus levelezési címét.  

c) Okmányok másolata és adatai: Társaságunk az egyes, adatokat igazoló okmányokról az adathelyesség megállapítása 

érdekében készít másolatot, az ügyfelei hozzájárulása alapján.  

d) A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok által előírt adatok: Társaságunk kezeli a pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt 

adatokat.  

e) Az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez, a szerződésről való 

döntéshez szükséges adatok: Amennyiben az Ügyfél szerződést kíván kötni, Társaságunk a szerződéskötés előtt – az 

irányadó szerződési feltételeknek megfelelően – jogosult megvizsgálni azt, hogy az Ügyféllel / Egyéb Érintettel a szerződés 

megköthető-e. Amennyiben a szerződő fél nem az Ügyfél, az Érintett adatai a szerződés előkészítésével és a szerződésről 

való döntéssel összefüggésben kezelhetők. Ebbe a körbe tartoznak különösen az Ügyfél hitelképességére vonatkozó adatok.  

f) Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett adatok: Társaságunk a szerződés 

alapján nyújtott szolgáltatással összefüggésben keletkezett adatokat az irányadó szerződési feltételekben és 

jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli.  

g) Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett jogokra és kötelezettségekre 

vonatkozó adatok; az Ügyféllel létrejött szerződés teljesítése során a felek a szerződésből fakadó jogaikat gyakorolhatják, és 

kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni. Társaságunk az ezzel kapcsolatos adatokat kezelheti (pl. kamatkövetelés, 

szerződésszegések adatai).  

h) A Társaságunk és az Ügyfelek között fennálló vagy megszűnt szerződésekből származó igényekre, ezek érvényesítésére 

vonatkozó adatok: A már megszűnt szerződésekből az irányadó jogszabályok alapján származhatnak igények, az ezzel 

kapcsolatos, esetleges igényérvényesítéshez szükséges adatokat, továbbá a jogszabály alapján kötelezően megőrizendő 

adatokat Társaságunk kezeli. 

i) Társaságunk ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, 

amely az ügyfélszolgálatnál keletkezik, és az Ügyfél illetve egyéb Érintett és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során 

keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az Ügyfél illetve egyéb Érintett által indított eljáráshoz kapcsolódnak, 

továbbá a szerződéshez, a szerződés teljesítéséhez szorosan kapcsolódnak.  

j) Az Ügyfél, egyéb Érintett és Társaságunk között folytatott telefonbeszélgetés: Társaságunk rögzíti és az irányadó 

jogszabályokban, továbbá az Ügyfelekkel megkötött szerződésekben meghatározottak szerint kezeli az Ügyfelei valamint 

egyéb Érintettek és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt. Az Ügyfél illetve egyéb Érintett a 

rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap.  

k) A Társaságunk által működtetett hang- és képrögzítő berendezések által rögzített felvételek: A CASPER Consumer Finance 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálati helyiségeiben, fiókjaiban, valamint esetleges ügynökeinél kép- és 

hangfelvételt készítő és rögzítő rendszert működtethet. Az így rögzített felvételeket Társaságunk kezeli.  

 

 

 



3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslatok  

Tájékoztatáshoz való jog  

Társaságunk az Ügyfeleit az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás megtörténhet azáltal is, hogy az 

adatkezelés részleteiről szóló tájékoztató közzétételével. Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Ebben 

az esetben a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatást ad az Ügyfele általa kezelt, 

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél 

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Társaságunk köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre 

irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 

adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben fenntartjuk jogot, hogy a 

tájékoztatásért költségtérítést számítunk fel. Ugyanakkor a megfizetett költségtérítést visszatérítjük, amennyiben az 

adatokat jogellenesen kezelése valósult meg, vagy a tájékoztatás kérése az adatok helyesbítéshez vezetett.  

A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.  

Helyesbítéshez való jog  

Az Ügyfél kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, 

Társaságunk szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve felhívja az Ügyfél figyelmét 

arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.  

Törléshez és tiltakozáshoz való jog  

Az Ügyfél a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az adatok kérelemre 

történő törlése esetén a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyfelet a törlésről 

tájékoztatja és amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, 

és a várható következményekről is kioktatja az Ügyfelét.  

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat 

kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés a jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tekintettel arra, hogy az 

adatkezelés a kölcsönszerződés kifutásáig a követelés megtérüléséhez szükséges, ezért amennyiben az Ügyfél fennálló 

tartozását tartja nyilván Társaságunk, akkor az adat törlése megtagadható. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása 

esetén Társaságunk tájékoztatja a kérelmezőt az elutasítás okairól is.  

Az Érintett az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  

Az Ügyfél jogainak érvényesítési szabályai  

Az Ügyfél tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban és a Társaságunk ügyfélszolgálati 

helyiségeiben. Az Ügyfél fordulhat közvetlenül a belső adatvédelmi felelőséhez is. 

Amennyiben Társaságunk az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 

követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén Társaságunk az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár 

el. Az Ügyfél jogsérelem esetén kérheti a Társaságunk nevében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint 

fordulhat a belső adatvédelmi felelőséhez is. 

 Amennyiben Társaságunk a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

kérelmet nem teljesíti, úgy az Érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulni. Társaságunk az Érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.  



Társaságunk az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles 

megtéríteni. Az Ügyféllel szemben Társaságunk felel az adatfeldolgozók által okozott kárért is. Társaságunk akkor mentesül 

a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni 

a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az itt 

meghatározott általános polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.  

Belső adatvédelmi felelős  

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdasági társaságként működő pénzügyi szervezet, 

köteles a pénzügyi szervezetként végzett adatkezelések vonatkozásában adatvédelmi felelős személy kinevezésére. A 

kinevezett belső adatvédelmi felelős eljár e Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben. 

Az Érintettek e Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi kérdésben fordulhatnak a belső adatvédelmi felelőshöz. A belső 

adatvédelmi felelős feladatai a következőek  

■ közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Érintettek 

jogainak biztosításában;  

■ ellenőrzi az Infotv., és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  

■ kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az 

adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;  

■ gondoskodik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről;  

■ vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;  

■ gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.  

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság belső adatvédelmi felelőse:  

dr. Szatmári Csaba 

Telefax: (06-1) 885-5605 

Telefon: (06-1) 885-5600 

E-mail: info@casperconsumer.hu 

4. Banktitok és üzleti titok  

Banktitoknak minősül "minden olyan, az egyes Ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, 

megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, 

tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, 

továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik". Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 

minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető 

olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 

hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét 

sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat 

felróhatóság nem terheli. 

A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyfeleivel kapcsolatosan tudomására jutott 

adatokat minden esetben üzleti, illetve banktitokként kezeli, és a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása mellett adja 

csak át harmadik személynek.  

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 

kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  



Az adatok védelme kiterjed különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetve 

sérülés vagy a megsemmisülés megakadályozására és megelőzésére.  

Személyes adatokat és banktitkot tartalmazó dokumentumok és adatok harmadik személy részére kizárólag az Ügyfél által a 

CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé tett írásos megkeresés és meghatalmazás alapján 

adható ki, amely egyértelműen tartalmazza a banktitok megjelölését is. Így Ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében 

telefonon a kölcsönszerződésre, valamint Ügyfeleink személyére vonatkozóan nem adunk ki információt.  

A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt. 159.§., illetve 161. §-aiban foglalt esetekben (különösen 

Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő, nyomozó hatóság, bíróság, közjegyző, adóhatóság, végrehajtó eljárását 

segítő adatátadás, stb.) Ezen rendelkezésben meghatározottak kapcsán az adatszolgáltatásról az Ügyfelet az adatszolgáltató 

pénzügyi intézmény nem tájékoztathatja. Minden más, ezen túli adatszolgáltatásról Társaságunk köteles az Ügyfelet is 

értesíteni.  

5. Hamis, hamisított adatok felhasználásának ellenőrzése  

Az Ügyfél köteles a kölcsönigényléskor, valamint a kölcsönszerződésből eredő tartozás teljes megfizetéséig a CASPER 

Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. 

Társaságunk a szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartása mellett a szerződés kifutásáig bármikor 

ellenőrizheti. Amennyiben a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság tudomást szerez arról, hogy 

Ügyfele a kölcsönigényléskor, illetve azt követően, a kölcsönszerződés kifutásáig bármikor hamis, hamisított adatot 

szolgáltatott, ilyen dokumentumot használt fel, haladéktalanul intézkedik a kölcsönszerződés felmondása iránt, valamint a 

büntetőeljárás megindítása iránt. A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyféllel folytatott 

telefonbeszélgetéseket jogosult rögzíteni, és azokat az adott beszélgetéssel érintett vitás eset kapcsán bizonyítékként 

felhasználni. A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az ügyfélforgalom számára nyitva álló 

helyiségeiben kamerákat helyezhet el, amelyekkel készült felvételeket vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként jogosult 

felhasználni. A CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyfél arcképes személyazonosító 

okmányairól, valamint az Ügyfél által Társaságunk részére benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfél-azonosítás 

során, illetve a kölcsönszerződés hatálya alatt - az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett - bármikor fénymásolatot készíthet, 

és azt kockázatkezelés, személyes adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja.  

6. Szerződéses partnereink  

Alább találhatja a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság azon szerződéses partnereinek nevét és 

elérhetőségét, akik közreműködnek a kölcsönszerződésben meghatározott tartozások rendezésénél, továbbá akik a Hpt. 68 

§-a alapján kiszervezett tevékenységet végeznek Társaságunk megbízása alapján, és ezen eljárásuk során személyes adatok 

birtokába juthatnak. Az együttműködő vállalkozások a törvényi rendelkezések és az együttműködési szerződések alapján 

kötelesek időbeli korlátozás nélkül a tudomásukra jutott személyes adatot, banktitkot és üzleti megőrizni, illetéktelen 

személyektől óvni.  

CARDIF Biztosító Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.  
Telefonszám: 06-1/501-2300  
Adatkezelés célja: hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos ügyek intézése  
 
Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Fióktelep: 2360 Gyál, Prologis raktár HRSZ:7100 
Telefonszám: 06/1-815-3683  
Adatkezelés célja: irattárolási és iratrendezési tevékenység  
 
DLM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B.  
Telefonszám: 06/1-801-4282 
Adatkezelés célja: rendszerüzemeltetési és szoftverfejlesztési tevékenység  
 
 
 
 



Magyar Ügyvédi Iroda - Dr. Magyar Sándor ügyvéd  
Levelezési cím: 1464 Budapest, Pf. 1520.  
Telefonszám: 06-20/377-5599  
Adatkezelés célja: ügyfeleinkkel szemben fennálló, meg nem fizetett követelések jogi érvényesítése  
 
S. A. P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4.   
Telefonszám: 06/29-999-351, 06/29-999-781  
Adatkezelés célja: ügyfeleinkkel szemben fennálló, meg nem fizetett követelések érvényesítése 
 
Credit Controll Követeléskezelő és Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.  
Telefonszám: 06/1-456-0854  
Adatkezelés célja: ügyfeleinkkel szemben fennálló, meg nem fizetett követelések érvényesítése  
 
PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.  
Telefonszám: 06/1-231-4060  
Adatkezelés célja: levélpostai küldemények előállítása, borítékolása, postai feladása  
 
Legalteam Követeléskezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1096 Budapest, Vendel u. 11.  
Telefonszám: 06/1-255-0642  
Adatkezelés célja: közreműködés az ügyfeleinkkel szemben fennálló, meg nem fizetett követelések érvényesítésében  
 
Controlle Mobile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Laczkó Péter - Igazságügyi gépjármű szakértő  
Székhely: 2040 Budaörs, Margaréta utca 6.  
Telefonszám: 06/20-925-6352  
Adatkezelés célja: ügyfeleink tulajdonában álló gépjárművek vonatkozásában szakértői vélemény elkészítése 
  
EURO-IMMO EXPERT Ingatlanértékelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 4  
Telefonszám: 06/1-413-7504, 06/1-413-7505 
Adatkezelés célja: ügyfeleink tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában szakértői vélemény elkészítése 


