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NYILATKOZAT KÁRTÉRÍTÉS KIFIZETÉS MÓDJÁRÓL 

Takarékbank Zrt. jogelődje, a Forrás Takarékszövetkezet díjmódosításai  miatt visszatérítendő díj kifizetésére 

vonatkozóan 

 

Ügyfél adatai 

Név:      .......................................................................................................................  

Anyja születési neve:       .......................................................................................................................  

Születési hely és idő:       .......................................................................................................................   

Azonosító okmány típusa, száma,:  ......................................................................................................................   

Nyilatkozom, hogy a(z) ____________________,- Ft összegű visszafizetést az alábbi módon kérem részemre 

megfizetni1: 

  

Pénztári kifizetéssel 

 

Átutalási megbízással a(z) ………………………………………….. Hitelintézetnél vezetett alábbi számú fizetési 

számlára: 

|_||_||_||_||_||_||_||_| - |_||_||_||_||_||_||_||_| - |_||_||_||_||_||_||_||_|     
 

Nyilatkozom, hogy a kártérítés teljesítésével összefüggésben végzett adatkezelésről szóló tájékoztatót 

megismertem. 

Kelt: .......................................................... , _ _ _ _év _ _ hó _ _ nap 

 

               ………………………………………….  ........................................................ 

                                Ügyfél aláírása Ügyintéző aláírása 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Szem. ig. szám: Szem. ig. szám: 

Aláírás: Aláírás: 

 
1 x-el jelölendő 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

kártérítés teljesítésével összefüggésben  

Jelen adatkezelési tájékoztatót a Takarékbank Zrt. (a 
továbbiakban: „Adatkezelő”) bocsátotta ki abból a 
célból, hogy 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, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) való megfelelés 
érdekében átláthatóvá tegye, hogy az ügyfelei / volt  

ügyfelei, mint érintettek, által kártérítés érvényesítése 
végett rendelkezésre bocsátott adatokat milyen célból,  
milyen jogalap alapján, hogyan gyűjti, használja fel, 
azokhoz kik férhet hozzá, az adatokat meddig őrzi meg, 
valamint hogy milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek 
illetik meg az érintett természetes személyeket a 
személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  

1. Az adatkezelő személye 

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési cél 
vonatkozásában az adatkezelő a Takarékbank Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest Magyar Tudósok krt. 9.  

2. Az adatvédelmi tisztviselő 

Levelezési címe: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; 
E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu 

3. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés általános célja kártérítés megfizetése az 
érintettek részére. Konkrét adatok tekintetében az 
adatkezelés célja a személyek azonosítása, és a teljesítés 
módjának és megtörténtének rögzítése, igazolása. 

4. Az érintettek köre 

Az adatkezelés a jogelőd Forrás Takarékszövetkezet 
azon ügyfeleire terjed ki, amelyek vonatkozásában a 

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 
felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-211/2014.  
számú határozat (a továbbiakban: határozat) az 
Adatkezelő kártérítési felelősségét megállapította.  

5. Az adatkezelés jogalapja és forrása 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, 
hogy határozatban foglalt kötelezettségének eleget 
tegyen (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). 
Az adatokat az Adatkezelő közvetlenül az érintettektől 
kapja meg. Az adatok megadása nem kötelező, 
ugyanakkor az adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja 
teljesíteni a határozatban foglalt kártérítési 

kötelezettségét. 

6. Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés a kártérítés megfizetését követően a 
számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 
alapján meghatározott megőrzési idő (8 év).  

7. Az érintettet megillető jogok 

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai 

kezeléséről, valamint hozzáférhet a kezelt 

személyes adataihoz;  

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;  

c) kérheti személyes adatainak törlését, illetve 

korlátozását, továbbá élhet az „elfeledtetéshez 

való jogával”; 

d) megilleti az adathordozhatósághoz való jog;  

e) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; 

f) jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az 

olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés 

hatálya, amely Önre nézve joghatással járna 

vagy hasonlóképpen jelentős mértékben 

érintené; 

g) jogainak megsértése esetén az Adatkezelőhöz  

és adatvédelmi tisztviselőjéhez, továbbá a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat. 

Az érintetti jogainak gyakorlása során benyújtott  

kérelme esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán 

hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez 

a határidő további két hónappal meghosszabbítható.  

 

Az adatkezeléssel, így különösen az érintetti jogokkal 

és jogorvoslati lehetőségekkel, összefüggésben 

további, részletes információt a www.takarekbank.hu 

honlapon található Általános Adatkezelési Tájékoztató 

tartalmaz. 
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