Kiegészítő tájékoztatás a személyes adatokkal összefüggő jogok
érvényesítésére vonatkozóan az érintett halálát követően
Jelen kiegészítő tájékoztatás a www.cetelem.hu/adatvedelem oldalon található Adatkezelési
Tájékoztató melléklete, és azzal együtt kell értelmezni. Bizonyos információk (pl. az érintett
személyek jogai, jogérvényesítési lehetőségei) az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak meg.
Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján az érintett halálát követően is van lehetőség az elhunyt személyt
életében megillető bizonyos jogainak érvényesítésére. Ezen jogok a hozzáférési-tájékoztatási,
helyesbítés iránti, törléshez, korlátozáshoz-zároláshoz, valamint tiltakozáshoz való jogok,
amelyekről részletes leírást találhat a www.cetelem.hu/adatvedelem oldalon található
Adatkezelési Tájékoztató 7-es pontjában.
Ezeket a jogokat az érintett halálát követő öt éven belül az a személy jogosult érvényesíteni, akit
arra az érintett meghatalmazott. A meghatalmazás történhet a Bank felé az érintett által életében
tett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt, a Bank számára benyújtott nyilatkozattal. Ha az érintett életében több ilyen nyilatkozatot
is benyújtott Bankunk felé, akkor a későbbi időpontban tett nyilatkozattal meghatalmazott
személy lesz jogosult a fenti jogokat érvényesíteni.
Ha az érintett nem tett életében a fentiekben leírt nyilatkozatot, akkor a Polgári Törvénykönyv
(továbbiakban Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (nyilatkozat hiányában is) jogosult a helyesbítés
és a tiltakozás jogának érvényesítésére. Ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes
volt, vagy ha az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozó az előbb említett két jogon felül a korlátozás-zárolás valamint a törlés jogának
érvényesítésére is jogosult. A közeli hozzátartozó mindegyik esetben csak az érintett halálát
követő öt éven belül jogosult ezen jogok érvényesítésére. Több közeli hozzátartozó közül az a
személy lesz jogosult ezen jogok érvényesítésére, aki a Banknál elsőként jelentkezik e célból, és
tudja is igazolni közeli hozzátartozói minőségét.
Azt a személyt, aki az elhunytat megillető jogosultságokat kívánja érvényesíteni - akár
meghatalmazás, akár közeli hozzátartozói minőség alapján jelentkezik Bankunknál - ugyanazok a
jogok és kötelezettségek terhelik, mint amelyeket az érintett részére még életében biztosít az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
ide értve az adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetve bíróság előtti eljárással kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeket is.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az elhunyt helyett kívánja a fent leírt jogokat gyakorolni,
igazolnia kell az alábbiakat:
- az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal,
- az elhunyt személy helyett jogait érvényesíteni kívánó személy saját személyazonosságát,
- közeli hozzátartozó esetén ezen minőségét közokirattal kell igazolni.
A Bank a közeli hozzátartozót – annak külön, kifejezetten erre irányuló kérésére – tájékoztatja a
fent leírt jogok kapcsán benyújtott kérelme alapján megtett intézkedésekről. A Bank ezen
tájékoztatást meg kell hogy tagadja, ha az elhunyt még életében kifejezetten megtiltotta az ilyen
típusú tájékoztatást.

