Adatkezelési tájékoztató
a fizetési moratóriummal érintett ügyletek esetén a hiteltörlesztések fizetésével
kapcsolatos nyilatkozatokról
Hatályos: 2021. január 1.
1.

Általános rendelkezések

Tisztelt Érintett, tájékoztatjuk, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Bank
honlapján megtalálható Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban talál, ugyanakkor a jelen folyamat
sajátosságait fontosnak tartjuk Önnel jelen tájékoztatás keretében részletesen ismertetni.
1.1. Adatkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: Bank,
Bankcsoport).
A magyar Bankcsoport tagjai (a csoporttagokról részletes információk ezen a linken olvashatóak):
-

Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

-

RB Szolgáltató Központ Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.)

-

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

-

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

-

Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

1.2. A Bank adatvédelmi tisztviselőinek elérhetőségei

A Bank adatvédelmi tisztviselője: dr. Balázs Gergely, a Leányvállalatok adatvédelmi tisztviselője dr. Dunár Ildikó.
2.

Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben (a továbbiakban:
Moratórium II. Törvény) és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól
szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak teljesítése érdekében
szükséges, mert a törvény hatálya alá tartozó, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések
alapján már folyósított kölcsönök vonatkozásában a lakossági és vállalati ügyfeleknek lehetőségük van nyilatkozni
arról, hogy fizetési haladékot (azaz fizetési moratóriumot) kérnek-e a tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettségük
teljesítésére 2021. június 30. napjáig. Az adatkezelés célja, hogy az ügyfelek számára lehetővé tegye, hogy
éljenek a Moratórium II. Törvény adta lehetőséggel és nyilatkozzanak arról, hogy élni kívánnak a fizetési
moratóriummal, vagy fizetési kötelezettségüknek a szerződésükben foglaltak szerint tesznek eleget. Ennek
érdekében, összhangban a Moratórium II. Törvény 3. § (3) bekezdésével, a Bank online felületet is üzemeltet,
melyen az ügyfelek nyilatkozhatnak szándékukról.
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Az adatkezeléssel érintett személyek a Bankkal hitelszerződéses jogviszonyban álló személyek, pl. adós,
adóstárs.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja1, figyelemmel a Moratórium II. Törvény és a
Rendelet rendelkezéseire.
Megőrzési idő: A Bank a rendelkezésére bocsátott adatokat, a szerződés vagy az abból származó követelés
megszűnésétől számított 8 évig őrzi meg, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-59/A. §§-ai alapján.
3.

A kezelt adatok köre

Név, születési név, születési idő és hely, anyja neve, email cím, telefonszám, a fizetési moratóriummal kapcsolatos
nyilatkozat tartalma. Az adatok forrása az érintett.
4.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelés során a Bank a LEAD Generation Kft-t (1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 13/b., cégjegyzékszám:
01-09-911551, adószám: 14605842-2-41), mint kiszervezett tevékenységet végző alvállalkozót veszi igénybe.
5.

Érintetti jogok

Bármikor jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, a kezelt adatokhoz való hozzáférést kérni a Bank
fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, hordozását, korlátozását,
valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. A jogokról részletesen a Bank Általános
adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában olvashat, Az érintettek jogai fejezetben.
6.

Jogorvoslati lehetőségek

Lehetősége van arra, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, a Bank
Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat és a Bank adatkezelését érintő problémát nála is jelezheti, továbbá
tájékoztatását, véleményét is kérheti.
Amennyiben nem ért egyet a Bank Adatvédelmi tisztviselőjének álláspontjával, de ettől függetlenül is, személyes
adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszával, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374
Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Jogában áll bírósághoz is fordulni, amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi. A per
elbírálása, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, azaz az alperes székhelye, vagy az Ön
választása szerint az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék a következő linken kereshető meg:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.
7.

További információ

A Bank bármikor jogosult a jelen tájékoztatás tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. Ezen
módosításra az Általános Üzleti Feltételek XIX. Fejezetében foglaltak nem irányadók.
Amennyiben részletesebb információkra kíváncsi, a www.raiffeisen.hu oldalon Adatkezelés címszó alatt fellelhető
adatvédelmi tájékoztatókból, az Általános Üzleti Feltételekből, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből,
így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) rendelkezéseiből további tájékoztatás érhető el, valamint tájékoztatás kérhető a Bank bármely fentebb
részletezett elérhetőségén is.
A Bank honlapján megtalálható Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató e jogviszony szempontjából
releváns rendelkezései irányadók az itt nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pont, „az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;”.
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