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Adatkezelési tájékoztató  
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényhez és az azt módosító 637/2020. 
(XII.22.) Kormányrendelethez (a továbbiakban: Moratórium2 jogszabályok) kapcsolódóan 

 
 

Ki kezeli az Ön személyes 
adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Medve utca 4-14.) vagy a CIB Lízing Zrt. (www.cib.hu, 
1024 Medve utca 4-14.) attól függően, hogy mely adatkezelőnél rendelkezik Ön szerződéssel. Ha 
mindkét adatkezelőnél rendelkezik szerződéssel, úgy mindkét adatkezelő külön-külön önálló 
adatkezelőnek minősül. 
Ha csak a CIB Lízing Zrt.-nél rendelkezik szerződéssel, úgy a CIB Lízing Zrt. az adatkezelő, és a CIB 
Bank Zrt. ez esetben a CIB Lízing Zrt. adatfeldolgozójaként jár el a Moratórium2 jogszabályoknak 
történő megfelelés céljából szükséges okiratok beszerzése érdekében, mint a CIB Lízing Zrt. kiemelt 
függő ügynöke hitelezési operációs tevékenységgel kapcsolatban, valamint a hiteladminisztrációs 
tevékenységet is a CIB Bank Zrt. végzi a CIB Lízing Zrt. számára kiszervezési jogviszony keretében. 
 
 

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

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt 
adatok körét az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama Kezelt adatok köre 

a Moratórium2 
jogszabályoknak történő 
megfelelés céljából a 
Moratórium2 
jogszabályokban 
szabályozott jogosultság 
(valamely társadalmi 
csoportba tartozás) 
nyilvántartása  

 

jogi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont: az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges)  

az adatkezelés – ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik – 
azon jogviszonyból eredő jogok 
és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének 
elévüléséig tart, amely 
jogviszony kapcsán az 
Adatkezelő a személyes 
adatokat kezeli 
 

név, születési családi és utónév, 
lakcím, születési hely és idő, 
anyja születési családi és 
utóneve, e-mail cím, 
telefonszám, illetve a 6/2021. 
(IX.15.) MK rendelet 2. 
mellékletében foglalt  valamelyik 
társadalmi csoportba 
tartozásának ténye, melyről Ön  a 
fizetési moratórium 
igénybevételekor nyilatkozik  

 
A 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 2. mellékletében foglalt  társadalmi csoport megnevezése, melyhez tartozás  esetén Ön 2021. 
november 1. napjától ismételten beléphet a moratóriumba 
ha 2020. március 18-át követően legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor annak 
minősül, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, vagy a kérelem 
benyújtásakor annak minősül; 
ha 2020. március 18-át követően a háztartása rendelkezésére álló jövedelem tartósan csökkent; 
ha 2020. március 18-át követően közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási 
jogviszonyban áll, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem 
benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll; 
ha a kérelem benyújtásakor háztartásában legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott 
munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy 
gyermeket vár, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója gyermeket vár; 
ha Ön saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve az Önnel 
egy háztartásban élő hozzátartozója saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti 
nyugdíjban) részesül 

 
 

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 
alapján Ön 
(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is 
kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei 
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 
jog korlátozásával arányban áll, 
(ii) 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, mely címzetteket tájékoztatta az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
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Kik az Ön személyes 
adatainak a címzettjei? 
 

 
A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottjai, 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.  
Ha az Adatkezelő a fentiek alapján a CIB Lízing Zrt., úgy a megadott adatokat a CIB Bank 
Zrt., mint a CIB Lízing Zrt. hitelezési operációs tevékenysége kapcsán függő kiemelt ügynöke, 
illetve a hiteladminisztrációs tevékenység kapcsán, mint kiszervezési tevékenységet végzője 
részére továbbíthatja.  
 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az Ön 
rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 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. 

 
Miként érhető el az 
adatvédelmi tisztviselő? 
 
 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: CIB Bank Zrt. / CIB Lízing Zrt. Adatvédelem, 
1027Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (06-1) 423-1112, e-mail: adatvedelem@cib.hu 

 


