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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 

a hitelállomány felmérését célzó kérdésekkel kapcsolatban 
 
 

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. ezesetben a CIB Lízing Zrt. adatfeldolgozójaként jár el a hitelállomány felmérését célzó 
kérdések tekintetében. 
 
 

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 
jogszabályokhoz kötődő 
hitelállomány felmérése 

 

az Ön hozzájárulása  

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig, de legfeljebb 
2022.augusztus 31-ig 
 

az alábbi, a hitelállomány 
felmérését célzó kérdésre adott 
válaszának tartalma: 
 
A következő felsorolásból kérem 
válassza ki, hogy Ön miért 
igényelte a meghosszabbított 
moratóriumot: 
  
1. Mert a törvény megengedi, 

és így a moratórium 
nyugalmat, biztonságot ad 
az Ön számára, vagy 

2. Jelenleg más jellegű 
kiadásai merültek fel, és 
ezért kedvezőbb a 
moratóriumba való 
bennmaradás, vagy 

3. A moratórium alatt 
tartalékol, mert 
elképzelhető, hogy a 
jövőben 
előtörlesztést/végtörlesztést 
szeretne , vagy  

4. Jelenleg fizetési nehézsége 
van, vagy arra számít, hogy 
a jövőben nehéz anyagi 
helyzetbe kerül, vagy 

5. Egyéb más, itt nem 
részletezett ok miatt kívánja 
igénybe venni a 
moratóriumot” 

  
 
 

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, 
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(iii) kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, mely címzetteket tájékoztatta 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. 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. 

 
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.  
Amennyiben a CIB Lízing Zrt. az adatkezelő, adatfeldolgozója a CIB Bank Zrt. 
 

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 

 

http://www.cib.hu/
mailto:adatvedelem@cib.hu

