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1. PREAMBULUM

Az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. szem előtt tartva az Ügyfelek és más, az UFS Group Pénzügyi
Tervező Kft.-vel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek érdekeit, adatkezelési és adatvédelmi
szabályzat megalkotását határozta el.
Az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a tevékenységére irányadó hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelve jár
el.
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2. DEFINÍCIÓK

Az adatkezeléshez, adatvédelemhez kapcsolódóan az alábbi fogalmak meghatározása a
következőket jelenti:


Ügyfél: minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. tevékenységének az
eredményeként szerződéses kapcsolatot létesít, vagy befektetést eszközöl.



Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve -azonosítható természetes személy.



Munkatárs: minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-vel szerződéses
jogviszonyban állva az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.
tevékenységét az Ügyfél előtt megjeleníti.



Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.



Különleges adat:
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat.



Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat.



Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.



Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
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Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.



Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.



Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.



Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.



Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.



Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.



Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.



Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.



Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.



Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.



EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.



Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.



Banktitok: 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,
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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. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon
rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat
vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és
tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák
nyilvánosságra.


Értékpapírtitok: minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, a kockázati
tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi
értéktár, központi szerződő fél rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére,
adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi,
üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a
tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, a
központi szerződő féllel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára
vonatkozik.



Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat,
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire
vonatkozik.
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3. ELJÁRÁSI REND
3.1 Az UFS Group Pénzügyi Kft. vezetősége, minden munkatársa és munkavállalója a személyes
adatok, különleges adatok és bűnügyi személyes adatok kezelése során az alábbiak szerint
köteles eljárni:
Az adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni
kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett
személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem
üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti
napon nem kerülhet sor.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a)
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b)
személyes adatainak helyesbítését, valamint
c)
személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető,
 ha ahhoz az Ügyfél hozzájárul,
 vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Különleges adat akkor kezelhető,
 ha az adatkezeléshez az Ügyfél írásban hozzájárul,
 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi
személyes adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
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Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatbiztonság követelménye
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell 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.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki
kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b)
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c)
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az 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 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.
 Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban
meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
3.2 Az UFS Group Pénzügyi Kft. vezetősége, minden munkatársa és munkavállalója a banktitok, üzleti
titok kezelése során az alábbiak szerint köteles eljárni:
Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a)
a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható
banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi
intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja,
b)
a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) a banktitok megtartásának kötelezettsége alól
felmentést ad,
c)
a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy
lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
A Hpt. alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a)
a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, és a
szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében
eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és
ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel,
Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes
intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának
szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
b)
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró
gyámhatósággal,
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c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve
végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal,
illetve végelszámolóval,
a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését
végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel,
a büntető-, valamint polgári ügyben, a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá
kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a
bírósággal,
a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálattal,
az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat
végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében
eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervvel,
bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási
végrehajtási eljárásban - ideértve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/C.
§ (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére
vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó
kincstárral,
a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró
államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá
tartozó állami támogatások - az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő
mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint
jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel,
a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából
feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás
összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral,
a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt
könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával,
a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel,
az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs
hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest
azonosítását végző rendőri szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett
írásbeli megkeresése esetén.
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A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a)
az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás
alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a
pénzügyi intézménytől, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt
titoktartási záradékot,
b)
a hitelintézet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (8) bekezdése alapján
szolgáltat adatot,
c)
a pénzügyi intézmény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 13. § (1)
bekezdése alapján szolgáltat adatot,
d)
a pénzügyi intézmény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések
végrehajtásáról
szóló
törvényben
meghatározott
bejelentési
kötelezettségének tesz eleget,
e)
a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési
kötelezettségét teljesíti,
f)
a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha
a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől, vagy
g)
a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából - harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés
tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér
banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől.
Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani.
A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ,
megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az
ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem
használható fel.
Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga
vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a
pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon.
A banktitok, illetőleg üzleti titok megsértése gyanújának felmerülése esetén a mindenkor hatályos
Hpt. rendelkezéseit megvizsgálva kell az adott eset vonatkozásában eldönteni, hogy titoksértés
valóban történt-e, vagy a Hpt.-ben taxatíve felsorolt titok megtartásának kötelezettsége alóli
felmentés esete áll-e fenn.
3.3 Az UFS Group Pénzügyi Kft. vezetősége, minden munkatársa és munkavállalója az értékpapírtitok
kezelése során az alábbiak szerint köteles eljárni:
Aki üzleti vagy értékpapír-titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában időbeli korlátozás nélkül megtartani.
A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg az értékpapírtitok körébe tartozó tény,
információ, megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott körön kívül - az ügyfél
felhatalmazása nélkül - nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható
fel.
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Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén
saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá,
hogy a befektetési alapkezelőnek, a kockázati tőkealap-kezelőnek, a tőzsdének, elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetnek, a központi értéktárnak, a központi szerződő félnek vagy ezek
ügyfeleinek hátrányt okozzon.
3.4 Az UFS Group Pénzügyi Kft. vezetősége, minden munkatársa és munkavállalója a biztosítási titok
kezelése során az alábbiak szerint köteles eljárni:
A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait
jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések
megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
A fentiekben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, a
biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén
részére nem nyújtható előny.
A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítő, a biztosítási
szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a)
a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes
képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan
írásban felmentést ad,
b)
e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
A biztosító, a biztosításközvetítő és a szaktanácsadó, valamint ezek tulajdonosa, a biztosítóban, a
biztosításközvetítői, illetve a szaktanácsadói vállalkozásban részesedést szerezni kívánó személy, a
vezető állású személy, valamint a biztosító, biztosításközvetítő és szaktanácsadó alkalmazottja
köteles a biztosító, biztosításközvetítő, illetve szaktanácsadó működésével kapcsolatban
tudomására jutott üzleti titkot - időbeli korlátozás nélkül - megtartani.
A biztosítási titok megsértése gyanújának felmerülése esetén a mindenkor hatályos 2003.évi LX.
törvény (Bit.) rendelkezéseit megvizsgálva kell az adott eset vonatkozásában eldönteni, hogy
titoksértés valóban történt-e, vagy a Bit.-ben taxatíve felsorolt titok megtartásának kötelezettsége
alóli felmentés esete áll-e fenn.
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