TÁJÉKOZTATÓ
a Bank általános szerződési feltételeinek szerkezetét és adatvédelmi rendelkezéseit érintő
változásáról
I.

A Bank általános szerződési feltételei rendszerének szerkezeti változásáról

Ezúton tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy 2018. május 25-i hatállyal a Bank általános szerződési feltételeit
tartalmazó dokumentumok rendszere kiegészült az Általános Üzleti Feltételekkel (ÁÜF), melynek rendelkezéseit
kell alkalmazni Bank és az Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Bank pénzügyi és
kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt az ügyfél részére. Amennyiben az egyedi szerződés üzletági
üzletszabályzatra vagy keretszerződésre vonatkozó hivatkozást tartalmaz, ezen hivatkozás alatt az ÁÜF-re
hivatkozás is értendő.
A továbbiakban az ÁÜF tartalmaz minden olyan általános rendelkezést, melyek eddig az egyes üzletági
szabályzatokban szerepeltek, a rendelkezések üzletági szabályzatokból az ÁÜF-be történő átemelése tartalmi
változást – a GDPR megfelelés kapcsán az ÁÜF VIII. pontjában szereplő rendelkezések kivételével - nem jelent.
Tájékoztatásul a Bank aktuális általános szerződési feltételeinek rendszere a szabályozás hierarchiája szerint
felsorolva:
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
Üzletági Üzletszabályzatok:
Pénzforgalmi Üzletszabályzat
Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat
Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat
Széfszolgáltatási Üzletszabályzat
Kézizálogkölcsön Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek
Pénzforgalmi (Számlavezetési) ÁSZF
Betétügyletekre vonatkozó ÁSZF
Mastercard Bankkártya ÁSZF
Mentor-Szféra ÁSZF

A hatályos dokumentumok (valamint a hatályost megelőző verziók és az esetlegesen hatályba lépésre váró
verziók)
továbbra
is
megtalálhatóak
a
Bank
honlapján
(https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek)
és
a
bankfiókokban.
II.

Az adatvédelmi rendelkezések és az adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztatás rendszerének
GDPR-nak megfelelő felülvizsgálatáról

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) kapcsán a Bank 2018. május 25-i hatállyal módosította az
adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési feltételeit (lásd ÁÜF VIII. pont), valamint
Adatkezelési Tájékoztatóját.
A GDPR hatályba lépésétől kezdődően az Unión belül a természetes személyek személyes adatainak kezelésével
összefüggésben fennálló jogait és szabadságait minden tagállamban azonos, magas szintű védelemben kell
részesíteni. A tagállamokban, így Magyarországon is 2018. május 25. napjától a GDPR lesz a személyes adatok

kezelésének alapvető jogszabályi háttere, a vonatkozó egyéb tagállami jogszabályok rendelkezéseit a GDPR-al
összhangban kell alkalmazni.
A Bank ezúton tájékozatja Ügyfeleit, hogy továbbra is átláthatóan, immár a GDPR alapelveinek megfelelően
kezeli az Ügyfelek és az Ügyfélnek nem minősülő érintettek adatait.
Az Ügyfél és egyéb Érintettek adatvédelmi tájékoztatása érdekében a Bank az alábbi rendszerű adatvédelmi
tájékoztatást alkalmazza:
Az adatvédelmi tárgyú rendelkezések a természetes személy ügyfél (és esetlegesen a természetes személy
ügyfél ügyletéhez kapcsolódó közreműködők vonatkozásában)az alábbi dokumentumokban találhatóak:
• az ÁÜF-ben foglalt rendelkezések,
•
a Bank Honlapján (https://www.magnetbank.hu/adatvedelem) található Adatkezelési Tájékoztató
(továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató),
• a vonatkozó szerződésben vagy nyilatkozatban foglalt ezirányú rendelkezések,
• továbbá a vonatkozó ágazati üzletszabályzatok esetleges további adatvédelmi rendelkezései.
A fentiekben fel nem sorolt további érintettek vonatkozásában az alábbi dokumentumokban találhatóak:
• a
Bank
honlapján
található
Adatkezelési
Tájékoztató
rendelkezései
(https://www.magnetbank.hu/adatvedelem),
• továbbá hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a vonatkozó nyilatkozatban
foglaltak az irányadók.
Jelen figyelemfelhívás kapcsán külön is kiemeljük az alábbiakat:
Amennyiben Ön korábban rendelkezett személyes adatai tekintetében a Bank általi marketing célú
felhasználásának kérdésében, a Bank a meglévő nyilatkozat alapján jár el, azzal, hogy természetesen továbbra is
lehetősége van hozzájáruló nyilatkozata visszavonására.
A GDPR által több új adatkezelést megalapozó jogalap került bevezetésre, amely adott esetben helyettesítheti
az érintett hozzájárulását.. Ezen új jogalapok közül felhívjuk a figyelmet az ún. „Szerződéses jogalap”-ra,
amelynek alapján a Bank számos - korábban hozzájáruláshoz kötött -, a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen
személyes adatot kezelhet, azzal, hogy ezek megőrzési idejét egységesen a szerződés megszűnésétől (eseti
megbízás esetén annak teljesítésétől) számított 8 (nyolc) évben határozza meg.
Kérjük,
a
további
tájékoztatás
érdekében
látogasson
el
honlapunkra
(https://www.magnetbank.hu/adatvedelem), ahol megtalálja a fentiekben hivatkozott dokumentumokat!
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