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Adatkezelési tájékoztató 
az úgynevezett DAC6 szabályozáshoz kapcsolódó adatkezelésről 

 
 

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 Az adatkezelés időtartama 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos 
nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 
törvényben (Aktv.) előírt, az 
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó 
határokon átnyúló potenciálisan agresszív 
adótervezési konstrukciókra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettség Ön felé 
történő igazolható teljesítése  

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re mint 
adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges  
 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény szerinti bizonylat megőrzési idő 
végéig (jelenleg 5 év) őrzi meg 
 

 
 

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. 
 

 
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. 
Az adatkezelő a jogszabályban meghatározott szerveknek, hatóságoknak köteles továbbítani 
az adatokat. 
 

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 kezdeményezheted, illetőleg a bírósághoz fordulhatsz. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulnál, keresd 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 

 

A Bank pénzügyi intézményként végzett adatkezeléseire vonatkozó minden olyan kérdésben, melyek a jelen Adatvédelmi 
tájékoztatóban nem kerültek meghatározásra, a CIB Bank Zrt. nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak 
irányadók. ( https://net.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index ) 


