Adatkezelési tájékoztató
ATM-kamerafelvétel
Ki kezeli az Ön személyes
adatait?

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)

Mely személyes adatokat
kezeljük?

A kamerafelvételen megjelenő személyes adatokat (pl. arckép).

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a személy- és vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető helyzetek
feltárása, elhárítása, az ezeket sértő cselekmények felderítése, valamint az üzleti,
fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a CIB Bank jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Az adatkezelés a fentiek szerinti adatkezelési célok eléréséhez és az Adatkezelő
azokhoz fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és a lefolytatott
érdekmérlegelési teszt eredménye szerint ezen érdekekkel szemben nem élveznek
elsőbbséget az Ön oldalán az érdekmérlegelés során figyelembe veendő érdekek,
alapvető jogok, szabadságok.

Mennyi ideig kezeljük az Ön
személyes adatait?

A felvétel készítésétől számított 60 napig.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a
GDPR) alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást
kérve a kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása
ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló,
ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását,
(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
(iv) mivel az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, Ön élhet a tiltakozás
jogával. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban.

Kik az Ön személyes
adatainak a címzettjei, azaz
kik láthatják a
kamerafelvételeket és
azokon az Ön személyes
adatait?

A CIB Bank, mint adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói. A megbízottak és az
adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés
további részletei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban
elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.

Milyen jogorvoslati
lehetőségek állnak az Ön
rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 1 391-1400, fax: +36 1 391-1410, központi e-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve választása szerint az
adatkezelők székhelye vagy az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti
törvényszékhez fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi
tisztviselőnket.

Miként érhető el az
adatvédelmi tisztviselő?

A CIB Bank adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem,
1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím:
adatvedelem@cib.hu

