TÁJÉKOZTATÁS
a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. 130/J§ (1)-(2) bekezdései szerint
A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
A KHR-be való adattovábbítás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerû adatbázis, és így lehetõvé
váljon a hitelképesség differenciáltabb megítélése. Amennyiben tehát az Ön adatai szerepelnek a KHR-ben, az nem jelenti
feltétlenül, automatikusan azt, hogy Ön pénzügyi szervezettõl nem kaphat hitelt, kölcsönt vagy nem veheti igénybe a pénzügyi
szervezet egyéb szolgáltatásait. A hitelezési kockázat csökkentése révén a KHR mûködése hozzájárul a hitelnyújtók
biztonságosabb mûködéséhez is.
Mikor szolgáltat rólam adatot a KHR?
Az Ön referenciaadatai kizárólag az alábbi szerzõdések megkötését megalapozó döntés meghozatalához adhatók át pénzügyi
szervezetek részére:
- hitel és pénzkölcsön nyújtása,
- pénzügyi lízing,
- elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz kibocsátása, illetõleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás
nyújtása,- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
- befektetési hitel nyújtása a befektetõnek,
- értékpapír-kölcsönzés.
Természetesen az adatok akkor is átadhatók, ha Ön kér információt a KHR-ben szereplõ adatairól.
Milyen adataim szerepelhetnek a KHR-ben?
Felsorolandók az adott tájékoztatási eset kapcsán a Hpt-ben elõírt adatok.
Hogyan kérhetek információt a KHR-ben szereplõ adataimról?
A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezetnél bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a
KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi szervezet adta át.
A pénzügyi szervezet a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésõbb két
munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi szervezetnek, amely azt, a
kézhezvételt követõen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb
két munkanapon belül eljuttatja Önnek.
A tájékoztatás évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezõnek költségtérítést kell fizetnie,
amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja.
Ha az adatok jogellenesen kerültek a KHR-be vagy azokat az Ön kifogása következtében helyesbíteni vagy törölni kell, akkor a
megfizetett költségtérítést visszatérítik Önnek.
Milyen lehetõségeim vannak, ha úgy gondolom, hogy adataim jogellenesen szerepelnek a KHR-ben?
Önnek lehetõsége van kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az
adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez
nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogás eredményérõl Ön írásban kap tájékoztatást.
A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrõl vagy törlésrõl értesít valamennyi olyan pénzügyi szervezetet, amely
Önrõl a helyesbítést vagy törlést megelõzõ egy éven belül adatot kért.
Három esetben keresetet is indíthat adatainak helyesbítése vagy törlése céljából a lakóhelye szerinti illetékes helyi bíróságnál:
- amennyiben kérésére – az erre vonatkozó szabályoknak megfelelõen – nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a
KHR-ben,
- kifogás eredményérõl való tájékoztatás elmaradása esetén,
- kifogás eredményérõl való tájékoztatás kézhezvételétõl számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével
nem ért egyet.
A tárgyalást a bíróság úgy tûzi ki, hogy az elsõ tárgyalás legkésõbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követõ harminc
napon belül megtartható legyen.

