ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény szerinti moratórium
igénybevételével kapcsolatos adatkezelésről

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. sz. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak való megfelelés céljából átláthatóvá
tegye a Takarékbank Zrt. és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. moratórium igénybevételével kapcsolatos
adatkezelését.
1. Az adatkezelőre vonatkozó információk
Adatkezelő: Az érintettel kölcsönszerződést kötött Hitelintézet:
a.) Takarékbank Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Postai cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu
VAGY
b.) Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Cégjegyzékszám: 01-10-043638
Postai cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekjzb.hu
(a továbbiakban együtt: Adatkezelő)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
- MTB Zrt.;
- 1122 Budapest, Pethényi köz 10.;
- adatvedelem@takarek.hu

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés
időtartama (megőrzési idő)
AZ
ADATKEZELÉS
CÉLJA
A moratórium
igénybevételének
biztosítása,
együttműködés a
felek között.

A moratóriumra
való jogosultság
ellenőrzése.

A moratóriumra
való jogosultság
ellenőrzése.

AZ
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
Szerződés
teljesítése (GDPR
6. cikk (1)
bekezdés b.)
pont).

A KEZELT
ADATOK,
ADATKÖRÖK
Nyilatkozaton
szereplő adatok

AZ ADATOK
MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

A szerződés megszűnéséig.
Ezt követően számviteli
bizonylat esetén a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény
(Szmt.) 169. § (2) bekezdése
szerinti 8 év, egyéb esetben a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 56. § 57.§ szerinti megőrzési idő
(alapesetben 8 év).
Szerződés
A benyújtott
A dokumentum feldolgozása,
teljesítése (GDPR dokumentumokon a kérelem jóváhagyása és az
6. cikk (1)
szereplő
utóellenőrzések lezárultáig,
bekezdés b.)
(nyilatkozóra
de legfeljebb 30 napig.
pont).
vonatkozó)
A dokumentumon személyes
szereplő
adatok.
egészségügyi
adatok
vonatkozásában
a GDPR 9. cikk
(2) bekezdés f)
pontja.
Az adatkezelő és A benyújtott
A dokumentum feldolgozása,
a szerződő fél
dokumentumokon a kérelem jóváhagyása és az
(adós/adóstárs),
szereplő
utóellenőrzések lezárultáig,
mint harmadik fél (harmadik
de legfeljebb 30 napig.
azon jogos
személyre)
érdeke, hogy
vonatkozó
igazolja a
személyes
hitelmoratórium
adatok.
igénybevételére
való
jogosultságát.
Jogos érdek

Az elutasítás
jogszerűségének
igazolása

(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont)
A dokumentumon
szereplő
egészségügyi
adatok
vonatkozásában
a GDPR 9. cikk
(2) bekezdés f)
pontja.
Az elutasítás
jogszerűségének
igazolásához, jogi
igények
előterjesztéséhez
és védelméhez
fűződő jogos
érdek. (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés
f) pont)

A nyilatkozaton
A moratórium igénybevételi
és a benyújtott
lehetőségének lezárultáig,
dokumentumokon azaz 2021. június 30-ig
szereplő
személyes
adatok

3. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók köre, adattovábbítások

A.) Jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelések
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazza:

tekintetében

az

Az Adatkezelő adatkezeléssel éritett informatikai rendszereinek kezelése tekintetében:
Takarékinfo Zrt. adatai és elérhetősége:
- cégjegyzékszám: 01-10-043224
- székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
- postai címe (hivatalos levelezési címe): 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
- elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@takarekinfo.hu
- honlapjának címe: www.takarekinfo.hu
B.) Adattovábbítások
Az adatokat adatfeldolgozón kívül sem az Adatkezelő, sem harmadik személy nem ismeri
meg.

4. A moratórium igénybevételéhez szükséges nyilatkozat és igazoló dokumentum az alábbi
csatornákon nyújtható be
1. Fiókhálózat
2. Honlap
3. VideoBank
5. Az igazoló dokumentum benyújtására, megőrzésére vonatkozó szabályok
Tájékoztatjuk, hogy az igazoláshoz szükséges dokumentumok másolatának kezelése a
feldolgozás és az utóellenőrzések lezárultáig, de legfeljebb 30 napig valósul meg. Ez alól
kivételt jelentenek az elutasított kérelmek, melyeknél a megőrzési idő a fentiek szerint 2021.
június 30-ig tart.
A fenti időtartam letelte után a jogosultságot igazoló dokumentumok minden
rendszerből automatikusan törlésre, a papír alapon rendelkezésre álló másolatok
pedig megsemmisítésre kerülnek.
A vonatkozó adatvédelmi előírásokra tekintettel kérjük továbbá, hogy kizárólag azon
dokumentumokat nyújtsa be az Adatkezelő részére, amelyek a jogosultsága
igazolásához szükséges adatokat tartalmazzák, bármely fentiekben megjelölt
csatornán keresztül is kíván nyilatkozatot tenni. A dokumentum(ok) azon
részeit/oldalait, amelyek a jogosultsága igazolásához nem szükségesek, kérjük ne
nyújtsa be, illetve szíveskedjen az alátámasztáshoz szükségtelen információkat
kitakarni.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését.
Az Érintett kérésre, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Figyelemmel arra, hogy a benyújtott
dokumentumon harmadik személyek adatai is szerepelhetnek, a dokumentumot benyújtó a
benyújtással vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatást nyújt ezen érintett személyeknek a jelen
tájékoztatóban foglaltakról, többek között annak érdekében, hogy ezen személyek tiltakozási és
egyéb jogaikat gyakorolhassák.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha
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.

Javasoljuk, hogy Érintettként személyes adatainak kezelésével összefüggő panasza esetén
hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz
lehetőségével.
Jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél az alábbi módokon lehet eljárni:
a) postai küldeményben: MTB Zrt. Adat- és titokvédelmi szakterület, 1122 Budapest, Pethényi
köz 10.;
b) elektronikus levél formájában az adatvedelem@takarek.hu e-mail címen;
c) személyesen, ügyfélfogadási időben az Adatkezelő bármely, ügyfelek számára nyitva álló
helyiségében.
Az Érintett a fentieken túl személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9, ügyfélszolgálat@naih.hu; +36-1-3911400;
www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.
A személyes adatok kezeléséről, így különösen az Érintettet megillető jogokról, az
adatbiztonsági intézkedésekről további, részletes tájékoztatást található a www.takarekbank.hu
valamint www.takarekcsoport.hu honlapon közzétett Általános Adatkezelési Tájékoztatóban.

