HIRDETMÉNY
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján az érintettek tájékoztatása a CIB Bank Zrt.
által igénybevett adatfeldolgozóról
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A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti az Info Tv. 20.§ (4)
bekezdés alapján, a nyilvánosságra hozatal útján tisztelt Üzletfeleit az általa 2013. július 11-től megbízott
adatfeldolgozó személyről.
ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLY:
Neve: CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye:

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Levelezési címe:

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

Cégjegyzékszáma:

01-09-693224

Telefon:

06-40-242-242

Fax:

06-1-489-6712

E-mail:

cibbiztositas@cib.hu

AZ ADATGYŰJTÉS TÉNYE: A CIB Bank Zrt. a CIB Biztosítási Alkusz Kft-t mint adatfeldolgozó veszi
igénybe
AZ ÉRINTETTEK KÖRE:
 a CIB Hitelfedezeti Védelem, Bankszámlához kapcsolódó
2011. január 17. napját és

Élet- és balesetbiztosításhoz

 a CIB Utazási Védelemhez 2011. augusztus 12. napját
megelőzően csatlakozott biztosítottak.
AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA: a Bank a csoportos biztosítási szerződésből eredő jogait és
kötelezettségeit gyakorolja és teljesítse.
ADATFELDOLGOZÁS IDEJE: CIB Bank Zrt. utasítása alapján a CIB Bank Zrt. Adatkezelési
szabályzatában meghatározott ideig vagy a CIB Bank Zrt. és a CIB Biztosítási Alkusz Kft, között
létrejött Alkuszi és állományápolási tevékenységről szóló megbízási szerződés a A CIB bank Zrt. által
kötött csoportos Biztosítások vonatkozásában
ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT, ADATFELDOLGOZÓNAK NEM MINŐSÜLŐ HARMADIK
SZEMÉLYEK:
1

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
kötelező.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet
az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye,
az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
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A CIB Bank Zrt. banktitkot, illetve biztosítási titkot csak akkor ad ki harmadik személynek, ha
a)
Az érintett, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok
kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri,
vagy erre felhatalmazást ad. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalás, ha az érintett ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő
szerződéskötés keretében nyújtja.
b)
Az érintett a kiadható biztosítási titokkört megjelölve erre vonatkozóan írásban
felmentést ad.
c)
Ha a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi XCII. törvény
a banktitok, illetve a biztosítókról és a biztosításközvetítőkről szóló 2003. évi LX. törvény a
biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad.
Az Érintett személyes adatait az adatkezelő CIB Bank Zrt. CIB Bankcsoport tagjai részére továbbítja;
az érintett ezen adatkezeléshez a szerződés megkötésekor hozzájárul, és e körben felmenti az
Adatkezelőt a titoktartási kötelezettsége alól. A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolását a Bank
mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza, mely elérhető a www.cib.hu honlapon. Az
adatokat átvevő csak az adattovábbítás céljával összefüggésben használhatja fel az adatokat, és
azokat harmadik személyek részére nem továbbítja.
AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT, ADATFELDOLGOZÓNAK MINŐSÜLŐ SZEMÉLYEK:
A CIB Bank Zrt.a személyes adatokat a szolgáltatásainak nyújtásához igénybe vett, a CIB Bank Zrt-vel
és/vagy a CIB Bankcsoport más tagvállalatával szerződéses viszonyban lévő és titoktartási
kötelezettség alatt álló ügynökei, nyomdászai, a követelések érvényesítésével megbízott személyek, a
kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi

felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár külföldre
is átadhatja. Az adatátadásra az irányadó törvények rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési,
közvetítési, adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet sor.
A Bank által igénybe vett adatfeldolgozók (kiszervezett tevékenységet végzők) köre folyamatosan
változik. A kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók részletese felsorolását a CIB Bank Zrt.
Általános Üzletszabályzata, illetve a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
Adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelés célja a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdés b)
pontjában
meghatározott
hitelés
pénzkölcsön nyújtása
Az adatkezelés célja a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása.
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Az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek (Infotv.) megfelelően (i) tájékoztatást kérhet a CIB Bank Zrt.-nél, illetve a CIB Bankcsoport
tagjainál kezelt adatokról; a tájékoztatást az adatkezelő írásban adja meg, (ii) jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában kérheti a CIB Bank Zrt.-nél, illetve a CIB Bankcsoport tagjainál kezelt
személyes adatai helyesbítését, törlését, zárolását, valamint (iii) tiltakozhat a személyes adatai
kezelése ellen, (iv) az Infotv. által meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására
és amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534
Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.

Közzététel: Budapest, 2013. július 1.
CIB Bank Zrt.
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