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HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT
változásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve alábbiak szerint változik 2017.
december 01. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2017. december 01. napjától hatályos rendelkezések
5.2.1. c) A Bank az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes 5.2.1. c) A Bank az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes
vagy egyéb adatot, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy vagy egyéb adatot, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy
aránytalan költséggel járna, és az adat kezelése a Bankra vonatkozó aránytalan költséggel járna, és az adat kezelése a Bankra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Bank, vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Bank, vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése az adatok védelméhez fűződő jog és ezen érdek érvényesítése az adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll. Ugyanezen feltételekkel, abban az esetben, korlátozásával arányban áll. Ugyanezen feltételekkel, abban az esetben,
ha az adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett ha az adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett
adatokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Bank további adatokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Bank további
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
követően is kezelheti. Ilyen adatkezelés esetében a Bank előzetes
érdekmérlegelési tesztet végez el. A Bank előzetesen tájékoztatja az
érintettet, ha az általa elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján a
személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.
Változás oka:
-

A NAIH/2017/4801/V sz. megkeresésének való megfelelés

CIB Bank Zrt.
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