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Másodlagos számlaazonosító birtokos adatkezelési hozzájárulása

Alulírott, mint a másodlagos számlaazonosító birtokosa
Név:
Születési családi és utónév:
Anyja születési családi és utóneve:
Születési hely:
Születési idő:
Személyi igazolványszám:
E.V. nyilvántartási szám, őstermelő
igazolványszám, ügyvédi
igazolványszám*:
*Egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd és őstermelők esetén kitöltendő!
hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a másodlagos számlaazonosítómat az azonnali átutalási
megbízások teljesítése céljából kezelje.

Regisztráló személy neve**:
Regisztráló személy ügyfélazonosítója:
** Az a személy, aki a CIB Bank Zrt-nél a másodlagos számlaazonosító regisztrációját kéri.

Másodlagos számlaazonosító típusa1:
Másodlagos számlaazonosító:
IBAN
szám,
amihez
a
másodlagos
számlaazonosító regisztrálásra kerül:

Másodlagos számlaazonosító típusa1:
Másodlagos számlaazonosító:
IBAN
szám,
amihez
a
másodlagos
számlaazonosító regisztrálásra kerül:

Másodlagos számlaazonosító típusok: e-mailcím, adóazonosító jel, adószám, mobilszám
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Másodlagos számlaazonosító típusa1:
Másodlagos számlaazonosító:
IBAN
szám,
amihez
a
másodlagos
számlaazonosító regisztrálásra kerül:
Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a fent megadott másodlagos számlaazonosítóm korábban már
regisztrálásra került egy másik bankszámlához, az a másodlagos számlaazonosító sikeres regisztrációjával
egyidejűleg törlésre kerül.
Ki kezeli az Ön
személyes adatait?

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4–14., 1995
Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500)

Milyen célból, milyen
jogalapon és mennyi
ideig kerülnek kezelésre
az Ön személyes
adatai?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és
időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja és az adatkör

a 35/2017 (XII.14.) MNB
renddelet
4.
§
alapján
másodlagos számlaazonosító
fizetési
számlához
való
hozzárendelése
Milyen jogok illetik meg
Önt?

az érintett adatkezeléshez
hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

adott

a hozzájárulás visszavonásáig,
vagy amennyiben a pénzforgalmi
szolgáltató által lefolytatott
rendszeres éves adatellenőrzés
sikertelenül zárul, akkor az éves
adatellenőrzés sikertelen
lezárultáig
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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
szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
tájékoztatást kérve az Adatkezelőnél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a
kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj
számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az
adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez
adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását
követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy
jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés
teljesítése, akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre
vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és automatizált
módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy
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ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait az Adatkezelő
közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,
Kik az Ön személyes
adatainak a címzettjei?

A személyes adatok címzettje az Adatkezelő megbízottai, valamint
adatfeldolgozói. A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott
feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a
www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett
tájékoztatóból ismerhetők meg. A 35/2017 (XII.14.) MNB rendeletnek történő
megfelelés érdekében, a rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése alapján a
számlatulajdonos neve, a fizetési számla nemzetközi pénzforgalmi jelzőszáma
(IBAN-ja) és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító a központi adatbázist
működtető szervezet számára kerül átadásra, a központi adatbázist működtető
szervezet pedig a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek,
valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása,
elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, valamint a
fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában,
elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és
pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére
továbbítja.

Milyen jogorvoslati
lehetőségek állnak az
Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy
mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Miként érhető el az
adatvédelmi tisztviselő?

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank
Zrt./Adatvédelem, 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112,
központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu.

Kelt:
………………………………….………….
Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Személyi azonosító
igazolványszám/

……………………….
……………………….
……………………….

Név:
Lakcím:
Személyi azonosító
igazolványszám/

……………………………..
……………………………..
………………………………

Átvettem:
Kelt:
…………………….………
Ügyintéző
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