Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozatok
GIRinfO
elnevezésű
rendszer
révén
megvalósuló
ellenőrzéshez,
a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak
lekérdezéséhez jelzáloghitel iránt érdeklődő részére

illetve
előzetes

Adatkezelési tájékoztató
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Értesítési cím:
(KHR
lekérdezés
eredményének közlése
érdekében)
Ki kezeli az Ön
személyes adatait?

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Medve utca 4-14.).

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

Az adatkezelés időtartama

az Ön adatkezeléshez adott
hozzájárulása

az adatkezelés a hozzájárulás
visszavonásáig tart

az Ön adatkezeléshez adott
hozzájárulása

az adatkezelés a hozzájárulás
visszavonásáig tart

[Ügyletben részt venni kívánó valamennyi érintett esetében]
a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő szerződéshez kapcsolódó
ügyintézés során az Ön általa közölt személyes adatok, az
Ön általa bemutatott személyazonosító okmányok
adattartalmának, továbbá az Ön arcképe és aláírása
valódiságának és helytállóságának ellenőrzése a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala nyilvántartásában a GIRO Zrt. által üzemeltetett
GIRinfO elnevezésű rendszer útján
[Ügyletben adósként/adóstársként részt venni kívánók
esetében]
a
szerződés
megkötéséhez
szükséges
előzetes
kockázatértékelés keretében a központi hitelinformációs
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben
meghatározott adatok átvétele a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozástól, a KHR adatok felhasználásával a Ön
hitelképesség előzetes felmérése és ez alapján egy
hitelajánlat adása
Milyen jogok illetik
meg Önt?

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 a CIB
Bank Zrt.-nél 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 a CIB Bank Zrt. 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 a CIB Bank Zrt.-re rendelkezésére
bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes
adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek.
Ön mint a KHR-ben nyilvántartott személy
(i) a CIB Bank Zrt.-nél, illetve bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérhet arról, hogy
milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHRben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen
fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem
számolható fel,
(ii) kérheti, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését
követően is – legfeljebb öt évig – kezelje,
(iii) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés megkötését megelőzően a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozástól átvegye a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII.
törvényben meghatározott adatokat, s e hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
(iv) kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása,
azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadathelyesbítését, illetve törlését,
(v) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat
referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése
céljából,
(vi) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Kik az Ön
személyes
adatainak a
címzettjei?

A személyes adatok címzettjei 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. ügyfélszolgálatán elhelyezett
tájékoztatóból ismerhetők meg.

Milyen jogorvoslati
lehetőségek állnak
az Ön
rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon:+36
(1) 391-1400, 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.

Ki az adatvédelmi
tisztviselő és miként
érhető el?

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt. Adatvédelem, 1027Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu
Nyilatkozatok, hozzájárulások

Adatkezelési
tájékoztatás
megtörténte

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan
egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Hozzájárulásokról
szóló döntések
meghozatalának
körülményeivel
kapcsolatos nyilatkozat

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez, az adatok átvételéhez történő, alábbi hozzájárulások vagy a
hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes
tájékoztatás, az Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

Hozzájárulás a
GIRinfO elnevezésű
rendszer révén
megvalósuló
ellenőrzéshez

Alulírott
hozzájárulok

nem járulok hozzá

ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódó ügyintézés során
az általam közölt személyes adataimat, az általam bemutatott személyazonosító okmányok
adattartalmát, továbbá arcképemet és aláírásomat azok valódisága és helytállósága ellenőrzésének
érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában
a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., Cg. 01-10-041159) által üzemeltetett GIRinfO
elnevezésű rendszer útján ellenőrizze.

Amennyiben a rám vonatkozó személyes adatokat korábban a CIB Bank Zrt. rendelkezésére bocsátottam, úgy kérem ezen
adatok CIB Bank Zrt. nyilvántartásaiban történő átvezetését, a jelen nyilatkozaton megadott adatokra történő módosítását.
Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat CIB Bank Zrt. általi átvételének napjától a CIB Bank. Zrt. a fent megadott
adatokat tekinti érvényesnek és alkalmazandónak amennyiben azok megegyeznek a GIRinfO adatbázisban a jelen
dokumentum szerint ellenőrzött adatokkal, és/vagy a hivatalos okmány fénymásolata rendelkezésre áll.
Hozzájárulás a KHR adatok átvételéhez csak a Főadós és az Adóstárs esetében töltendő
Hozzájárulás KHR
adatok átvételéhez

Alulírott
hozzájárulok

nem járulok hozzá

referenciaadataim Központi Hitelinformációs Rendszerből történő, referenciaadat-szolgáltatók
általi, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak
szerinti adataim átadhatóságához, a szerződés megkötéséhez szükséges előzetes kockázatértékelés
céljából
Kelt: _____________________, 20___ év ____________________hó _____nap
____________________________
Nyilatkozatokat tevő aláírása

