A Bank által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve
nyilvántartások jegyzéke
Az MFB Zrt. az alaptevékenysége ellátásához integrált informatikai rendszert alkalmaz, mely a hitelezési
tevékenység kapcsán keletkező, banktitkot képező adatokat tartalmazza.
A Bank által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi
LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
Adatkezelés száma, megnevezése:
Adatkezelés célja:
Adatok fajtája:

Kezelésük jogalapja:
Érintettek köre:
Adatok forrása:
Továbbított adatok fajtája:

Továbbított adatok címzettje:
Továbbítás jogalapja:
Egyes adatfajták törlési határideje:
Adatkezelő neve és székhelye:
Adatfeldolgozó neve és székhelye:
Tényleges adatkezelés, adatfeldolgozás helye:
Belső adatvédelmi felelős neve:
Adatkezelés száma, megnevezése:

Adatkezelés célja:
Adatok fajtája:

Kezelésük jogalapja:
Érintettek köre:

01124-0001 „MFB Zrt. Csoportkockázatkezelési nyilvántartás”,
Bankcsoport szintű ügyféladatbázis létrehozása;
Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely,
személyi azonosító okmány száma, létrejött kockázatvállalási
szerződésekkel kapcsolatos adatok,
érintettek írásos hozzájáruló nyilatkozata,
bankcsoporti ügyfelek,
bankcsoport tagjai,
Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely,
személyi azonosító okmány száma, létrejött kockázatvállalási
szerződésekkel kapcsolatos adatok,
bankcsoport tagjai
érintettek írásos hozzájáruló nyilatkozata,
az üzleti kapcsolat megszűnését követő ötödik év,
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
Laczkó András, email: laczko.andras@mfb.hu
01124-0002 „Az MFB Zrt. tulajdonában lévő gazdasági
társaságok tisztségviselőinek jelölési és nyilvántartási
adatbázisa”.
tisztségviselők és jelöltek naprakész nyilvántartása
családi és utónév, anyja neve, születési név, születési hely és
idő, lakóhely, személyi azonosító okmány száma, foglalkozás,
szakképzettség, munkavégzés helye, elérhetőség, már betöltött
tisztségek
érintettek írásos hozzájáruló nyilatkozata
banki alkalmazottak és banki alkalmazásban nem álló
személyek, akik banki tulajdonú társaságnál tisztséget töltenek
be vagy jelölésre kerültek.
érintett személy,
-

Adatok forrása:
Továbbított
adatok
fajtája,
címzettje,
továbbítás jogalapja:
legfeljebb öt év a tisztség megszűnését követően
Egyes adatfajták törlési határideje:
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
Adatkezelő neve és székhelye:
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
Adatfeldolgozó neve és székhelye:
MFB Zrt. 1051-Budapest Nádor u. 31.
Tényleges adatkezelés, adatfeldolgozás helye:
Laczkó András, email: laczko.andras@mfb.hu
Belső adatvédelmi felelős neve:
A Bank által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az MFB Zrt. a hitelezési tevékenység folytatása, az ügyfelek azonosítása és a kapcsolattartás során birtokába
jutó adatokat (személyes adat, üzleti titok) tartja nyilván, melyek banktitkot képeznek. Ezen túlmenően Bankunk
közérdekű adatokat is nyilvántart.
A Bank által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Az ügyfelek kizárólag a saját adataikhoz férhetnek hozzá. Minden ügyfél az ügyében eljáró referens felé
jelezheti a róla tárolt adatokkal kapcsolatos igényeit (betekintés, helyesbítés, törlés, stb.).
Bank és üzleti titoknak minősülő adatok megismerésére csak törvényben meghatározott szervek, illetve
személyek jogosultak kizárólag az ott meghatározott esetekben. Az említett körbe nem tartozó közérdekű
adatokhoz Bankunk honlapján keresztül lehet hozzáférni.
A Bank által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés
költségei
Az esetlegesen felmerülő - indokolt - előállítási költségek megtérítésére Bankunk igényt tart.

