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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek („Infotv.”), 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 alkalmazhatók.

2.

AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
A Bank által kezelt Személyes adat vonatkozásában adatkezelő a Polgári Bank Zrt.
Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.
E-mail: titkarsag@polgaribank.hu
Tel: +36-52-573-139
Képviseli: Béke Lászlóné elnök-ügyvezető

3.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
3.1.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogi normák:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.2.

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 Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.),
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (Pmt.),
a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.),
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pftv.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.),
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény. (Szvtv.)

A Bank termék értékesítése, illetve szolgáltatása nyújtása (a továbbiakban együtt: szolgáltatásnyújtás),
illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Érintettek adatait a következő jogcímek valamelyike
(vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli:
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a)
b)
c)
d)
3.3.

4.

A Bank által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz egyszerre
tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző jogszabályi, érdekmérlegelésen alapuló, illetve az érintet
hozzájárulásán alapuló adatkezelési jogcímet.

A KEZELT ADATOK KÖRE
4.1.

Azt hogy az Érintettekről a Bank milyen adatot kezel, az határozza meg, hogy az Érintett milyen jogi, üzleti
kapcsolatban áll a Bankkal, illetve mi az adatkezelés és az adatok felvételének a célja. Ennek megfelelően
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

4.2.

a Bank szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy,

a Bank szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(pl. társasház, lakásszövetkezet) részéről Bankkal kapcsolatba kerülő természetes személy pl.
képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos),
a Bank szolgáltatásainak igénybevétele céljából leendő ügyfélként a Bankkal kapcsolatba lépő
természetes személyek,

a Bank szolgáltatásainak igénybevétele céljából a Bankkal kapcsolatba lépő jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. társasház, lakásszövetkezet) képviseletében a fenti b.)
pontban meghatározott természetes személyek,

az a.) pontban meghatározott személyeket képviselő, illetve érdekében eljáró természetes személy (pl.
törvényes képviselő, szülő, gyám, gondnok, meghatalmazott, névíró),
a szolgáltatás nyújtásával összefüggő további szerződések (pl. biztosítéki szerződések, állami
támogatások) megkötése során a Bankkal jogviszonyba kerülő természetes személy,
az ügyletkötés során közreműködő szerződő félnek nem minősülő egyéb személyek,(pl. ügyleti tanúk)

az adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott egyéb harmadik felek (az a.)-h.) pontokban
szereplők a továbbiakban együttesen: „Érintett”) személyes adatait kezeli.

A Bank az Érintettek személyes adatait – az Érintettek általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból
is gyűjtheti:
a)
b)

c)

5.

a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött szerződés
teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme,
jogszabályon alapuló adatkezelés,
az adatkezelő jogos érdeke, amennyiben az érdekmérlegelés lehetővé teszi,
az Érintett hozzájárulása.

az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve –jogának vagy jogos érdekének igazolása
esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből,
kötelező adatkezelést szabályozó jogszabályokban meghatározott szervezetektől,
az adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott egyéb forrásokból.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
5.1.

A Bank az Érintett által rendelkezésre bocsátott, továbbá a Bank számára hozzáférhetővé tett személyes
adatokat a Bank és az Érintett között pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás tárgyában létrejött
szerződéses jogviszony, eseti megbízásban foglalt kötelezettségek és jogok teljesítése, érvényesítése, a
kötelezettségek teljesítése megtörténtének ellenőrzése, a szerződésben foglaltak szerinti együttműködés, az
Érintett részére tájékoztatás adása, kapcsolattartás, a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás biztosítása
céljából kezeli.

5.2.

A Bank emellett az Érintett vonatkozásában szervezetére, illetve működésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseken alapuló adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából is kezel
adatokat.
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6.

7.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
6.1.

A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama
megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthető. Ez az időtartam a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint elévülési jellegű, öt év.

6.2.

Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az
adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől
számított nyolc év. A hárommillió-hatszázezer forintértéket elérő vagy meghaladó összegű készpénzben
(forintban, illetve valutában) teljesített ügyleti megbízásokra vonatkozó adatokat nyolc évig köteles
megőrizni. Az Adatkezelő a felügyeletét ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az
ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni. Egyéb esetben
az Adatkezelő az adatokat a követelés Ptk. szerinti elévüléséig (5 év) őrzi meg.

6.3.

Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a Bank a szerződéskötést
előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez
szükséges személyes adatokat a Bank részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Bank
jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS
7.1.

A Bank a kezelésében lévő adatokat, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy ha arra a szerződés teljesítése
érdekében szükség van, vagy ha ez jogos érdekre tekintettel lehetséges, vagy ha az Érintett hozzájárulása
(ideértve az Érintett által adott szabályos meghatalmazást is) lehetővé teszi, jogosult, illetve köteles az arra
jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni. A Banktitkot a magyar jogszabályok fokozottan
védik, ezért titkok, így különösen banktitoknak, értékpapírtitoknak vagy üzleti titoknak minősülő adatok,
információk harmadik személy részére történő átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott
esetekben és feltételekkel kerülhet sor a Bank által alkalmazott titokvédelmi szabályoknak megfelelően

7.2.

A Bank az Érintettek adatait átadhatja a Bankkal szerződéses jogviszonyban álló közvetítők, a Bank által
nyújtott szolgáltatások teljesítésében közreműködő szervezetek (ügynök), a Bank üzemszerű működésével
kapcsolatos járulékos (kiszervezett) tevékenységet végző vállalkozások, az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzésében közreműködő adatfeldolgozók, részére, ezen ügynökök,
közreműködők, vállalkozások és szervezetek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra,
de legfeljebb a banki adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.

7.3.

A Bank jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába
adatfeldolgozót bevonni. Amennyiben az Érintett vagy egyéb Érintett a Bank által felajánlott, de harmadik
személyek által vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe, a Bank ezen
szolgáltatásoknak az Érintett vagy egyéb Érintett részére történő biztosításához, illetőleg a Bank és a
harmadik személy, továbbá az Érintett vagy egyéb Érintett és a harmadik személy közötti elszámoláshoz
szükséges minden információt a Bank a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan
továbbíthat ennek a harmadik személynek.

7.4.

Bank átadhatja továbbá az Érintett adatait, ha azok a Banknak az Érintettel szemben fennálló követelése
eladásához vagy késedelmes, lejárt követelése kezeléséhez, érvényesítéséhez szükségesek. A Bank az
adatokat olyan harmadik személy részére adhatja át, akihez kapcsolódóan az a követelés átruházásához vagy
érvényesítéséhez szükséges, így különösen annak, akire a Bank az Érintettel szembeni követelését átruházza
vagy amelyet ezen követelés kezelésével megbíz. A Bank ezenkívül jogosult más adatkezelőkkel együttesen
ún. társ-adatkezelés keretében adatkezelési tevékenységeket végezni és az Érintett adatait kezelni

7.5.

A Bank jogosult továbbá adatokat továbbítani:
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a)
b)
c)

7.6

8.

az Érintettel megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt
kötelezettségek teljesítése, illetve ezek ellenőrzése érdekében, ha adott terméket, szolgáltatást a Bank
valamely más partnerrel közösen biztosítja (például biztosítási termékek, állami támogatások, stb.);
a Hpt. szerinti ügyfélállomány-átruházás keretében átadásra kerülő szerződéses állomány
tekintetében;
az adatkérésre jogszabály alapján jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági
szolgálat, minősített adatok kezelésére jogosult, vagy ilyen megkeresés küldésére jogosult szerv vagy
más hatóság (például jegyző, közjegyző, gyámhatóság, MNB, GVH, adóhatóság, Államkincstár,
Alapvető jogok biztosa, NAIH, stb.) részére, amikor a törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából elrendelt vagy kérelmezett adatszolgáltatási igénynek a Bank eleget tesz.

Az adattovábbítások címzettjeiről a Bank az Érintett kérésére információt szolgáltat. Azt, hogy adott Érintett
esetén pontosan milyen adattovábbításokra, illetve hatósági adatszolgáltatásokra van lehetőség a jelen
Tájékoztató, valamint esetileg – ha az adattovábbítás adott termékre speciálisan jellemző – az Érintett által
megkötött konkrét szerződés és annak mellékletei esetlegesen az igénylő lapok rendelkezései határozzák
meg pontosan. Ezekben, található részletes információ arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás milyen
jogalappal, milyen feltételekkel történik. A Bank már a szerződéskötéskor, illetve az adatfelvételkor, illetve
amennyiben ez lehetséges, szükséges és ésszerű, úgy az adattovábbítás előtt tájékoztatja Ügyfelét az
adattovábbítás tényéről, valamint a legfontosabb feltételeiről. Ebben az esetben külön felhívja az Érintett
figyelmét az adattovábbítás jogalapjára, céljára, az esetlegesen alkalmazott korlátozásokra, illetve az
Érintettet megillető jogokra.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
8.1.

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 igénybevétel során mindenkor
tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Ennek
megfelelően, az Érintett:

8.2.

Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
–
–
–
–
–

az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.

Polgári Bank Zrt., 4090 Polgár, Hősök útja 8.
Tel.: 52/573-035, E-mail: kozpont@polgaribank.hu, www.polgaribank.hu

4

POLGÁRI BANK Zrt. • TÁJÉKOZTATÓ

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Az információkat és a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel
a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
–
–
–

ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérheti.

8.3.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
–
–
–
–
–

8.5.

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
–
–
–
–

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett a R. 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
8.6.

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a R. 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.

Az Érintett kérheti, hogy a Bank a rá vonatkozó, általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen
adathordozhatósághoz való jogát az Érintett azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket a Bank:
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–
–

az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy
amely adatok kezelése az Érintettnek a Bankkal kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adathordozhatóság joga úgy gyakorolható, ha az Érintett a Bank valamely fiókjában személyesen
megjelenik és személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Bank az Érintett kérésére a fenti személyes
adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A fenti
adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a Bank egy másik
adatkezelővel műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszert vezessen be vagy tartson fenn. Abban az
esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Bank az Érintett kérelmének
teljesítését megtagadhatja.

9.

8.8.

Az Érintett a 8.2.-8.7. pontok szerinti kérelmét az Adatkezelőnek a Tájékoztató 1. pontjában megjelölt postai
címére küldött levéllel, vagy az 1. pont szerinti e-mail címére küldött elektronikus (e-mail) üzenettel
terjesztheti elő.

8.9.

Az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja, amennyiben adatvédelmi incidens (így különösen: személyes
adathoz jogosulatlan hozzáférés, személyes adat megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
törlése, megsemmisítése, megsemmisülése, vagy sérülése) történt, az incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről.

JOGORVOSLAT
9.1.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy
mindenkori utódszervezeténél (kijelölt felügyeleti hatóságnál) lehet élni:
–
–
–
–
–
–

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Továbbá, nem magyar állampolgárok részére az EU-n belül a területileg illetékes, tagországi hatóságnál
(minden esetben az érintett felügyeleti hatóságnál) lehet jogorvoslati lehetőséggel élni.
A Bank az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, egyidejűleg az Érintetteket a 8.9. pont szerint tájékoztatni is köteles. Ha a bejelentés
nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ez a tájékoztató érvényes 2018. május 25-től visszavonásig vagy módosításig.
POLGÁRI BANK Zrt.
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