
NYILATKOZAT  
 

A Nyilatkozattétel célja, hogy az Egészségügyi Világszervezet által egészségügyi világkockázatnak 

nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatása a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-

14.) vállalkozás törvényben meghatározott működésére és az ott dolgozó személyekre vonatkozóan, a 

CIB Bank Zrt. székházaiba, fiókjaiba belépő külső személyek, így ügyfelek, vendégek kapcsán 

minimalizálható, csökkenthető legyen. 

 

A betegség leggyakoribb tünetei  

• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. 

• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 

betegnek. 

(Forrás: https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten ) 

 

 

 

Név: 

Születési hely, idő: 

Állandó lakhely: 

Az általam képviselt vállalkozás, szervezet neve: 

 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

• az elmúlt 14 naptári napban nem tartózkodtam külföldön, 

• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkeztem külföldről érkezett 

személlyel;  

• nem vagyok járványügyi karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakója vagy alkalmazottja, 

• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkeztem fertőzött személlyel vagy 

karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával, vagy alkalmazottjával; 

• legjobb tudásom szerint magamon a koronavírus fertőzés fent ismertetett jeleit nem érzékelem. 

Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. épületeibe (székházaiba: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., 

1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., illetve fiókjaiba) való belépés feltétele, hogy e nyilatkozatot 

valósághűen megtegyem. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan nyilatkozatomnak büntetőjogi következményei lehetnek. 

Kijelentem, hogy a mellékelt adatkezelési tájékoztatót megismertem. 

 

Budapest, 2020. ….. . ….. . 

  

aláírás 

https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten


A nyilatkozattal összefüggő adatkezelési tájékoztató 
 

Adatkezelési tájékoztató az egészségügyi világkockázat hatásainak mérséklésével kapcsolatban 

kezelt adatokról 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) az Egészségügyi Világszervezet ( a továbbiakban: 

WHO) által egészségügyi világkockázatnak nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatásainak 

csökkentését célzó intézkedésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és 

Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek 

megfelelően az alábbiak szerint kezeli. 

Adatkezelő:  

Vállalkozás neve: CIB Bank Zrt.  

Székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 4-14. 

 

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 

 

A kezelt adatok köre: 

A CIB Bank Zrt. működése szempontjából kiemelten fontos szervezeti egységeibe, fiókjaiba belépő 

külső személyek, így a vállalkozással beszállítási jogviszonyban álló szolgáltató munkavállalója, 

vendégek és ügyfelek a belépés feltételeként megszabott nyilatkozatban megadott adatok (név, születési 

hely és idő, állandó lakhely, munkáltató neve) továbbá egyes a nyilatkozat tételt megelőző 14 napra 

vonatkozó tartózkodási helyre, illetve egyes a nyilatkozatban megjelölt területről érkező személlyel 

történő érintkezésre/személyes kapcsolattartásra vonatkozó adatok.  

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatokat a CIB Bank Zrt. az adatkezelő és az érintettek, valamint a CIB Bank Zrt. munkavállalóinak 

jogos érdeke alapján kezeli.  

A CIB Bank Zrt. a WHO által is megállapított egészségügyi kockázatra, és az érintettek jogos érdekeire 

figyelemmel, így azon személyek kiszűrése érdekében írja elő a nyilatkozattétel kötelezettségét, akik 

(i) a közelmúltban a koronavírus által fertőzött területeken jártak, valamint onnan érkező személyekkel, 

vagy (ii) egyébként fertőzéssel érintett személyekkel kerültek kapcsolatba illetve (iii) fertőzéssel érintett 

intézményben vagy ingatlanban tartózkodtak. Az érintettek által megadott személyes adatok részben 

egyéb célból is a CIB Bank Zrt. kezelésében állnak, így a jelen tájékoztatóban meghatározott célból 

történő kezelésük nem emeli jelentősen az érintett jogai korlátozásának mértékét. Az adatok a megadott 

tartózkodási adatokkal történő kiegészítése csak kis mértékben emelik az adatok körét. Az érintett, a 

személyes adatai védelméhez fűződő joga ilyen mértékű korlátozása szükséges és arányos. Az elvégzett 

érdekmérlegelési teszt alapján azadatkezelés az élet védelmét, és egészég megőrzését szolgálja, mely 

magasabb rendű, mint az érintettek jogai. 

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje: 

Az adatokat a CIB Bank Zrt. a WHO által meghatározott egészségügyi világkockázatnak mérséklése 

érdekében, a CIB Bank Zrt. működése szempontjából kiemelten fontos szervezeti egységei, fiókjai 

védelme érdekében kezeli. 

Ez alapján a CIB Bank Zrt. a fentiekben meghatározott szervezeti egységekbe, fiókokba történő 

belépést megtagadhatja, ha a nyilatkozattételre kötelezett személy a nyilatkozat megtételére való 



felhívásnak nem tesz eleget. Az adatokat a CIB Bank Zrt. a WHO tájékoztatásaitól függően az 

egészségügyi világkockázat megszűnésének idejéig, de legfeljebb az adatfelvételtől számított 3 hónapig 

kezeli. Ezt követően a CIB Bank Zrt. a nyilatkozatokat helyreállíthatatlan módon megsemmisíti, az 

adatokat törli. 

Adattovábbítás: 

Nem történik adattovábbítás. 

Adatbiztonsági intézkedések: 

A CIB Bank Zrt. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, 

a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. A CIB Bank Zrt. megfelelő intézkedésekkel 

gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy 

megváltoztatástól. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet 

a CIB Bank Zrt.-től arról, hogy a CIB Bank Zrt.: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

 

Ezen felül kérheti a CIB Bank Zrt. által tárolt személyes adatainak másolatát. 

A CIB Bank Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 

megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a CIB Bank 

Zrt.-hez, akkor a CIB Bank Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg 

hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.  

Helyesbítéshez való jog: 

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a 

CIB Bank Zrt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, címét, ha abban 

változás következett be). Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a CIB Bank Zrt.-hez, 

akkor a CIB Bank Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha 

más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

A CIB Bank Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a 

kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a CIB Bank 

Zrt.-től a személyes adatainak törlését. 

A törlési kérelmet a CIB Bank Zrt. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi a CIB Bank Zrt.-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen 



kötelezettség, akkor a CIB Bank Zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon 

belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben 

értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg a CIB Bank Zrt.-hez, akkor a CIB Bank 

Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri 

megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a CIB Bank 

Zrt.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a CIB Bank Zrt. csak tárolhatja a személyes 

adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:  

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy  

• úgy gondolja, hogy adatait a CIB Bank Zrt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a CIB Bank Zrt.-

nek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

 

A CIB Bank Zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről 

a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet 

elektronikus úton küldi meg a CIB Bank Zrt.-hez, akkor a CIB Bank Zrt. válaszlevele is – lehetőség 

szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze 

ezt a kérelemben. 

Jogorvoslati lehetőség: 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

követelményeknek, kezdeményezheti a CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve 

bírósághoz fordulhat. 

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06-1-391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  



A Tájékoztató módosításának lehetősége: 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül 

módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. 

Kijelentem, hogy a mellékelt adatkezelési tájékoztatót megismertem és átvettem.  

Kelt, …..    _____________________________________ 

       aláírás 

 


