ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A tájékoztató tartalmazza a Mikrohitel Program keretében beadott pályázati anyagok,
dokumentumok iratkezelésére és a titoktartásra vonatkozó szabályokat.
Az iratok őrzéséről
A BVK és az MVA a pályázó által beadott hitelkérelmet és annak dokumentumait az
alábbiak szerint őrzi meg:
Elutasított kérelmek esetén:

a döntést követő egy év

Elfogadott kérelmek esetén:

mikrohitel visszafizetésének
időtartama és további egy év
mikrohitel visszafizetésének
időtartama és további egy év, illetve a
végrehajtás elévüléséig

Peresített, illetve végrehajtási
szakaszba kerülő ügyek esetén:

Az őrzési időtartam lejártát követően a BVK, illetve az MVA jogosult a kezelésében lévő
iratanyagokat megsemmisíteni.
Titoktartási szabály illetve kötelezettség
A Mikrohitel Program működtetési folyamatában titoknak minősül minden olyan, az
egyes vállalkozóról a BVK és az MVA rendelkezésére álló tény, információ vagy adat,
amely a vállalkozó személyére vagy vállalkozására, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának
egyenlegére, forgalmára, szerződéseire vonatkozik.
Ezen információkat, titoknak minősülő adatokat a BVK és az MVA valamennyi
munkatársa a titoktartási szabály szerint és annak betartásával kezel.
Cenzúra eljárásra vonatkozó titoktartási szabály
Titkosnak minősül minden olyan okmány és irat, amelyet a BVK vagy az MVA készít a
cenzúra eljárás, vagy az előminősítés során a hiteligénylőről illetve a kérelemről.
Ezek körébe tartoznak a következők:
 a pályázat elbírálásának dokumentumai,
 az adósminősítés dokumentumai,
 az előterjesztés és javaslattétel dokumentumai
 a fedezetértékelés dokumentumai
 a Mikrohitel Bizottság személyi összetétele
A fent leírt dokumentumok tartalma a pályázatot benyújtó számára sem nyilvánosak,
azokat a BVK és az MVA nem adhatja át az érintett vállalkozó számára.

Az adatok felhasználhatóságára vonatkozó szabály
A BVK és az MVA a vállalkozóról tudomására jutott információkat hozzájárulása nélkül is
továbbíthatja, akkor ha:
 azok olyan összesített formátumban vannak, hogy egyes vállalkozók személye,
üzleti adata nem állapítható meg (statisztikai, kutatási célokra),
 a Mikrohitel Bizottság a hitelkérelmet elfogadta a hitelt folyósító Magyar
Államkincstár részére a kölcsön- és egyéb szerződések esetében,
 a BVK és az MVA által megbízott könyvvizsgáló vagy egyéb szakértő számára,
 ha a BVK vagy az MVA Kuratóriuma, illetve Felügyelő Bizottsága kíván
betekinteni a nyilvántartásokba,
 az MVA, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Regionális Mikrohitel
Program irányításáért felelős miniszternek, magyar felügyeleti és ellenőrzési
hatóságok, az Európai Unió Bizottsága, az Európai Számvevőszék, az Office de la
Lutte Anti-Fraude által végzett ellenőrzéshez szükséges.

