
9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös 
rendelkezések  
 

Az egyéb érintett személyek személyes adatait a Bank tipikusan az Ügyféllel megkötendő szerződések 
teljesítésével összefüggésben, az érintettek kifejezett, vagy vélelmezetten megadott hozzájárulása alapján 
kezeli. A hozzájárulások meglétét és jogszerűségét az Ügyféllel megkötendő szerződések esetén a Bank 
vélelmezi – azok jogszerűségéért az Ügyfél tartozik felelősséggel –, ugyanakkor a Bank fenntartja 
magának a jogot, hogy ezen érintetti hozzájárulások valóságtartalmát ellenőrizze és szükség esetén ezen 
érintetteket közvetlenül megkeresse hozzájárulásuk meglétének ellenőrzése, vagy hozzájárulásuk 
megszerzése érdekében.  
 
Bővebben… 
 
A Bank a következő adatokat kezeli az egyéb érintettekről:  

 személyazonosító adataikat;  

 kapcsolati, elérhetőségi adataikat;  

 az Ügyféllel fennálló kapcsolatukra vonatkozó adataikat;  

 vagyoni-, tulajdoni adataikat, ha ez az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
szükséges;  

 az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítéséhez szükséges nyilatkozataikat, illetve 
kötelezettségvállalásaikat.  

 
A Bank ezen adatokat az Ügyféllel megkötendő szerződéssel együtt kezeli, annak teljesülését, illetve 
megszűnését követő 8 év elteltével – kivéve, ha jogszabály ettől eltérő megőrzési időt ír elő – az adatokat 
lehetőség szerint törli vagy anonimizálja.  
A Bank e körben is jogosult az egyéb érintett hozzájárulásával – az Ügyfélre vonatkozó adatokhoz 
kapcsoltan – ezen egyéb érintetti adatokat is továbbítani a Bank közvetett tulajdonosa, illetve a 
Bankcsoport tagjai felé, az Ügyfelekre irányadó szabályok szerint és célokból.  
Az egyéb érintetteket az Ügyfélhez hasonló adatvédelmi jogok illetik meg, gyakorlásukra az Ügyfelekre 
irányadó szabályok érvényesek, azzal, hogy az egyéb érintett csak a saját adatai kapcsán fordulhat 
kérelemmel, illetve panasszal a Bankhoz. A Bank ezen kérelem, illetve panasz teljesítését ugyanakkor 
jogosult abban az esetben is elutasítani, ha a teljesítéssel banktitkot vagy az Ügyfél jogait sértené.  
Amellett, hogy erre az Ügyfél köteles, az egyéb érintett önállóan is jogosult arra, hogy a Bank által kezelt 

adataiban beállt változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítse a Bankot és 

az adatok módosítását, helyesbítését kérje. 

Abban az esetben, ha az Ügyfél vagy egyéb Bankkal kapcsolatban álló személy más személyre 

vonatkozó adatokat ad meg a Bank számára, köteles a további érintettek részére a Bank adatkezelésével 

összefüggő tájékoztatást megadni 

A Bankkal, nem Ügyfélként szerződéses kapcsolatban álló felek (pl. beszállítók, kiszervezett partnerek, 

szolgáltatást nyújtók) természetes személyazonosító és kapcsolattartásra alkalmas adatait a Bank 

nyilvántartja és kezeli. Ezen adatokat Bank csak a szerződés teljesítésével összefüggésben használja fel 

és kezeli. 


