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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
(Mikrovállalati/vállalati ügyfelek, tulajdonosai számára)

A Bank a Mikrovállalatok/vállalatok ügyfélkörébe tartozó, a Bankkal finanszírozási szerződést megkötni kívánó ügyfelek 25%-os
tulajdonosi részesedést elérő mértékű tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tulajdonosainak (a továbbiakban:
Érintett) személyes adatainak kezelésével összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok felvétele, rögzítése,
kezelése, illetve ezen személyes adatoknak közhiteles nyilvántartásokból való esetleges lekérdezése és ellenőrzése tárgyában,
az alábbiakról tájékoztatja az Érintetteket.
A jelen Tájékoztató alján szereplő Nyilatkozat aláírásával, azaz írásbeli felhatalmazás megadásával az Érintett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a finanszírozási szerződés teljesíthetőségével összefüggésben a tulajdonosi viszonyok ellenőrzése céljából a
Bank az Érintett alább meghatározott személyes adatait rögzítse és azokat rendszereiben elektronikusan, illetve papír alapon
tárolja, kezelje.
A Bank személyes adatokat az Info tv. alapján az Érintett hozzájárulásával vagy törvény alapján kezel. A Bank tevékenységi
körében személyes adat kezelésére csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor,
illetve csak olyan személyes adat kezelése valósul meg, amely az adatkezelés céljához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig áll a Bank kezelésében. Személyes
adatnak minősül minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személy
Érintettel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.
A Bank e körben is jogosult, az Érintett tájékoztatása mellett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzésére adatfeldolgozót (kiszervezett tevékenységet végző, követelés érvényesítésével megbízott, pénzügyi közvetítő stb.)
megbízni és ennek keretében személyes adatot az adatfeldolgozást végző szolgáltató részére átadni, illetve ezen szolgáltatótól
átvenni. A Bank, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó számára adott adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások
jogszerűségéért.
Az adatkezelés célját és jogalapját a jogszabályokban foglaltakon túl, minden esetben az Érintett tulajdonában álló vállalkozással
történő üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. Az Érintett személyes adatait a Bank az Érintett hozzájárulása
alapján a Bank és Érintett tulajdonában álló vállalkozás közötti pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés/megbízás
teljesítése, végrehajtása, a szerződés/megbízás alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel/megbízással kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy azokról rendelkező személyek
egyértelmű azonosítása és ennek révén a tranzakciók biztonságának garantálása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés,
kockázatértékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, céljából, az egyes szerződések megszűnését követő 5 (öt)
évig, vagy törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adott törvényben meghatározott határideig (pl. Pmt-ben
meghatározott feltételek esetén 8 év, a Számviteli törvényben előírt esetekben 8 év) kezeli és tartja nyilván.
A papír alapon, illetve a Bank rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok a banki alkalmazottak, valamint a
kiszervezett tevékenységet végzők, Bankkal szerződött pénzügyi közvetítők, követelés érvényesítésével megbízottak ismerhetik
meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.
Az Érintett a Banknál tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti a Bank által kezelt személyes adatainak
helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Bank a törlés
helyett zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben a Bank az Érintett helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét
követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén az Érintett választása szerint bírósági jogorvoslattal élhet,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A kezelendő személyes adatok körét, illetve fajtáját a jelen Nyilatkozat, a bank által végzett adatkezelési tevékenységet és az
Érintetett megillető jogokat a vonatkozó jogszabályi előírások (pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény – Pmt., központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
– Khr., stb.), az adott banki szolgáltatásra vonatkozó konkrét szerződések, Általános Szerződési Feltételek és a Bank
Üzletszabályzatai határozzák meg részletesen.
A Bank – az Érintett önkéntes és befolyásmentes írásbeli hozzájárulása esetén – jogosult a jelen Tájékoztatóban tételesen
megjelölt személyazonosító okmányokról a Pmt-ben megjelölt ügyfélazonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való
esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében
másolatot készíteni, jogosult továbbá azok valósiságának és érvényességének ellenőrzése céljából az Érintett személyes
adatainak közhiteles nyilvántartásokból való lekérdezésére.
A Bank jogosult az Érintett nyilvántartott adatait az Érintett tulajdonában álló vállalkozással kapcsolatos hitel- és ügyfél minősítési,
kockázatkezelési, statisztikai elemzési, valamint ellenőrzési célokra a Hpt. és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően a Bank közvetett tulajdonosa az Erste Group Bank AG (Ausztria) számára átadni. Külföldre történő személyes
adatok továbbítása esetén a Bank biztosítja, hogy a külföldi adatfeldolgozónál a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok által
előírt megfelelő szintű személyes adatvédelem feltételei teljesülnek.
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 1 298 0222
ERSTEBUSINESS24: 06 1 298 0223

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: Budapest 1933
www.erstebank.hu
lizing@erstebank.hu

Telefon: 06 1 298 0222
Telefax: 06 1 476 2875

Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041054

NYILATKOZAT
Alulírott
Név:

Anyja neve:

Állandó lakcím:

Lakcímkártya szám:

Állampolgárság:

Születési hely, idő:

Azonosító okmány típ.:

Azonosító okmány szám:

Érvényes:

Iskolai végzettség:

Családi állapot:

Telefonszám:

E-mail cím:

Tulajdoni hányad %-ban
mint a
Azonosító okirat
szám:

Teljes cégnév:

ügyfél 25%-os tulajdonosi részesedést elérő mértékű tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa kijelentem, hogy a személyes
adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, a fenti Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és ennek
alapján hozzájárulok a Nyilatkozatban szereplő személyes adataim Bank általi kezeléséhez, nyilvántartásához. Hozzájárulok
továbbá személyes adataim ellenőrzése céljából azoknak közhiteles nyilvántartásokból való lekérdezéséhez, ellenőrzéséhez.
A személyes adataimat (is) tartalmazó okiratok közül a jelen Tájékoztatóban megjelölt személyazonosító igazolványok
másolásához
önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom

nem járulok hozzá

A nyilatkozathoz fénymásolatban csatolandó melléklet/mellékletek, amennyiben a másoláshoz az Érintett hozzájárulását
adja!
(Kérjük a csatolt dokumentumo(ka)t X-szel jelölni)
Személyazonosítás célját szolgáló okmányok (a Pmt. alapján):
magyar állampolgár:
 személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
magyarországi
 vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa,

külföldi természetes személy:
 útlevele,
 vagy személyi azonosító igazolványa (feltéve hogy az
tartózkodásra jogosít),
 vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya
 vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

Kelt, ………………………………
………………………………….
az Érintett aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú aláírása

2. tanú aláírása

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve

Bejelentett állandó lakcíme

Bejelentett állandó lakcíme
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