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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ _  

a Bank által nyújtott szolgáltatások, kínált termékek iránti érdeklődés során kezelt adatokról 

 

1. BEVEZETŐ 

 

A Polgári Bank, mint adatkezelő (továbbiakban: a Bank) a működése során, valamint az általa nyújtott 

szolgáltatásokkal összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat 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 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános 

Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Info. tv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelés során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit. A jogszerűség, a tisztességes eljárás és 

átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, 

alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság alapelvei a Polgári Bank adatkezelése során 

maradéktalanul érvényesülnek, egyértelmű jogszabályi, vagy szabályozási rendelkezés hiányában a fenti alapelvek 

az adatkezelés során önállóan alkalmazandók.   

 

2. AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ  

 

2.1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

A Bank által kezelt személyes adat vonatkozásában adatkezelő a Polgári Bank. 

  

Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8. 

Honlap: www.polgaribank.hu 

E-mail: titkarsag@polgaribank.hu 

Tel: +36-52-573-035 

  

2.2. A Bank adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége 

 

Név: Dr. Varga Zita  

E-mail cím: varga.zita.dpo@gmail.com 

 

2.3. A Bank adatvédelmi felelőse és elérhetősége: 

 

Név: Ványi Ambrus Péter 

E-mail cím: adatvedelmi.felelos@polgaribank.hu 

 
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA ÉS A KEZELT ADATOK 

ADATKEZELÉS CÉLJA A KEZELT ADATOK, 

ADATKÖRÖK 

ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 

ADATOK 

MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE 

a Bank által nyújtott 

szolgáltatások, kínált 

termékek iránti 

érdeklődéssel, 

szolgáltatások, termékek 

igénylésével kapcsolatos 

eljárás, kapcsolattartás 

a kapcsolattartáshoz 
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érdeklődő által küldött 

személyes adat 

az ügyfél hozzájárulása 
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3. AZ ADATOK HOZZÁFÉRÉSÉHEZ JOGOSULTAK KÖRE ÉS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az adatokat a Bank azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az 

adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban 

eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. A Bankon belüli, személyes adatokhoz való 

hozzáférést a törvényi rendelkezésekre is figyelemmel a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje, illetve az 

adott munkaköri leírások szabályozzák az egyes munkakörökhöz kapcsolva.  

 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

A Bank adatkezelési tevékenységével érintettek számára biztosítja valamennyi, az irányadó jogszabályokban 

felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. A Bank kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei a Bank által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során mindenkor tisztában 

legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Ennek megfelelően a következő 

jogok illetik meg: előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való 

jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog 

 

5. JOGORVOSLAT 

 

Az Ügyfél a részére biztosított jogok gyakorlása érdekében kérelmével a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 

Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a Bank a személyes adatainak a kezelése során nem tartotta be a GDPR 

és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy 

mindenkori utódszervezeténél (kijelölt felügyeleti hatóságnál) vizsgálatot kezdeményezhet: 

 

– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

– Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

– Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

– Telefon: +36 (1) 391-1400  

– Fax: +36 (1) 391-1410 

– Honlap: http://naih.hu 

– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az Ügyfél a Bank, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben 

– az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Bank, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert 

az Ügyfél – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, a Bank köteles bizonyítani. 

 

POLGÁRI BANK ZRT. 
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