
A fizetési moratórium fennállásának ideje alatt nyilatkozatával Ön kijelenti, hogy jelen tájékoztató tartalmát megismerte és 
tudomásul veszi, hogy a Polgári Bank Zrt. (4090 Polgár, Hősök útja 8., cégjegyzékszám: Cg.09-10-000511, adószám: 24800880-2-44) 
(a továbbiakban: Bank)
 −   a Bank által nyújtott hitel- és kölcsöntermékek (továbbiakban: Hitelek) vonatkozásában önálló adatkezelő, továbbá
az Ön által megadott személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak 
megfelelően kezeli.

A kezelt adatok köre

Név (családi és utónév), születési név (családi és utónév), születési hely, idő, (anyja neve), e-mail cím, telefonszám, hitelszámlaszám/
kölcsönazonosító.

Az adatkezelés célja

 −   az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását 
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 6.§-ában meghatározott feltételek igazolása okán az 
ügyfelek jogának érvényesítése 

 −   ezen célból a kapcsolatfelvétel az Ön által megadott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levél útján.

Az adatkezelés jogalapja

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló 
átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló a Bank által 
üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés alapján már folyósított kölcsön, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában rögzítettek alapján a Bank felé benyújtott nyilatkozat.

Az adatok megőrzési ideje

Az adatok megőrzésének idejére az alapjogviszonyhoz tartozó dokumentumokra vonatkozó megőrzési idő az irányadó.

Az érintettek jogai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen (a Bank bármely bankfiókjában) írásban postai úton (Polgári 
Bank Zrt. 4090 Polgár, Hősök útja 8.) (Tel.: +36-52/573-035, e-mail: titkarsag@polgaribank.hu) kérelmezheti a Banktól az Önre 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az Bank adatvédelmi tisztviselője

A Polgári Bank Zrt. Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatában meghatározott személy

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogának megsértése esetén panasszal fordulhat a Bankhoz az alábbi 
elérhetőségen:

Polgári Bank Zrt. Központi Igazgatás 4090 Polgár, Hősök útja 8., e-mail cím: titkarsag@polgaribank.hu

Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az Bankkal, mint adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhely szerinti Törvényszék előtt indíthatja meg.
Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes tájékoztató a Polgári Bank Zrt. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában található, 
mely elérhető a bankfiókokban és a Polgári Bank Zrt. honlapján.
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Adatkezelési tájékoztató


