NYILATKOZAT
A Központi Hitelinformációs Rendszerben
a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról
Alulírott,
Név: ............................................................................................................................................................................
Születési név: .............................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .....................................................................................................................................................
Állandó lakcím: ..........................................................................................................................................................
Levelezési cím: ..........................................................................................................................................................
Személyazonosító okmány típusa: .............................................................................................................................
Személyazonosító okmány száma: .............................................................................................................................
Szerződéstípusa:……………………………………………………………………………………………………..
Szerződés azonosító száma:…………………………………………………………………………...…………….
- továbbiakban: Ügyfél a DUNA TAKARÉK BANK Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban:
Referenciaadat-szolgáltató) útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi
vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Rendszer Zrt.) részére az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. (2011. évi CXXII. Törvény) 9. § (2) bekezdés alapján kéri-e a
KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól és egyben hozzájárul-e ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál
lévő, pénzügyi szolgáltatási szerződésével kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv.
5.§ (2) bekezdése alapján átadott referenciaadatait- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél)
szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím,
elektronikus levelezési cím,
- szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő
részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága
- a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig
kezelje. Hozzájárulása esetén tudomásul veszi továbbá, hogy a szerződéses jogviszony megszűnését követő
adatkezeléshez való hozzájárulását a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján,
azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatja.
Alulírott Ügyfél a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő,
jelen nyilatkozatban rögzített azonosító számú pénzügyi szolgáltatási szerződésemmel kapcsolatosan a
KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott fent nevesített
referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését
követően legfeljebb 5 évig kezelje
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá

Kelt, …………………………………………….
…………………………………………
Ügyfél aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ................................................ Név: ............................................
Aláírás: ........................................... Aláírás: .......................................
Cím: ................................................ Cím: ............................................

