
 
 

Kiegészítő tájékoztatás a másodlagos számlaazonosító 

alkalmazása vonatkozásában 
 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a 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 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet (a 

továbbiakban: MNB rendelet) lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokos (amennyiben a 

Főkártyabirtokos vagy az Adóstárs-Társkártyabirtokos másképp nem rendelkezik) a hitelszámla 

azonosítására másodlagos számlaazonosítót jelöljön meg. Másodlagos számlaazonosító lehet 

- valamely EGT-államra mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó 

mobiltelefonszám, 
- elektronikus levelezési cím,  

- továbbá az állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jel vagy adószám  

Amennyiben Ön a Banktól másodlagos számlaazonosító hozzárendelését kéri, a fenti adatait a 

Bank az Ön kérelme alapján fogja kezelni. Ezért kérjük, a jelen adatkezelési tájékoztatót 

szíveskedjen figyelmesen átolvasni! 

Az adatkezelés célja: a másodlagos számlaazonosító kezeléséhez szükséges adatok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: a másodlagos számlaazonosító kezeléséhez szükséges adatok 

megadása az Ön döntésétől függ. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, a Bank Netbank 

felületén tett nyilatkozattal, illetve a Bank által biztosított formanyomtatvány kitöltésével 

igényelheti ezt a szolgáltatást. A Netbank felületen, illetve a formanyomtatványon feltűntetett 

adatokat az Ön kérelmének teljesítése érdekében kezeljük. Tehát az e célból történő adatkezelés 

az Ön hozzájárulásán alapul, de az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben Ön az egyik fél.  

A kezelt személyes adatok megjelölése: döntésétől függően Ön az alábbi saját vagy nem saját 

adatait adhatja meg másodlagos számlaazonosító kezelése céljából 

 országkódot tartalmazó mobiltelefonszám, 

 elektronikus levelezési cím, 

 adóazonosító jel/adószám 

Egy hitelszámlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, de egy adott azonosító 

kizárólag egy hitelszámlához kapcsolható! 

Az azonnali átutalási rendszer működtetése érdekében szükség van arra, hogy 

 az Ön neve (amennyiben nem a saját adatát adja meg másodlagos számlaazonosítóként, 

akkor az azonosítóval rendelkezni jogosult személy neve),  

 a hitelszámla IBAN-ja és  

 a hozzárendelt másodlagos számlaazonosítója 
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átadásra kerüljön a központi adatbázist működtető szervezet részére, majd ez a szervezet azokat 

továbbítsa a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő 

pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók 

részére.  

Ezen adatok átadása az Ön/vagy amennyiben nem a saját adatait adja meg, akkor az azonosítóval 

rendelkezni jogosult személy írásbeli hozzájárulása alapján történik. A hozzájáruló nyilatkozatot 

a másodlagos számlaazonosító megadására szolgáló, Bank által rendszeresített formanyomtatvány 

tartalmazza. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az írásbeli hozzájárulás megadása során szükség van két 

tanú alkalmazására is. A nyomtatvány tartalmazza a tanúk nevét, lakcímét és aláírását is, így ezen 

személyes adatokat szükségképpen kezeli a Bank a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. Kérjük, 

szíveskedjen felhívni a tanúk figyelmét erre a tényre és biztosítsa számukra a jelen tájékoztató 

megismerésének lehetőségét.    

Az adatok forrása: az Ön nyilatkozata 

Adatátadás: az azonnali átutalási rendszer működtetése érdekében a fentiekben megjelölt adatai 

átadásra kerülnek a központi adatbázist működtető szervezet részére. Ez a szervezet 

a Giro Elszámolásforgalmi Zrt. (cím: 1054 Budapest, Vadász u. 31, telefonszám: 

(1) 428 5623, e-mail: info@mail.giro.hu). 

Tájékoztatjuk, hogy a Giro Elszámolásforgalmi Zrt. a fenti adatokat mindaddig 

kezeli, amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a Bank által 

lefolytatott rendszeres éves adatellenőrzés sikertelenül zárul.  

Ezen adatokat a Giro Elszámolásforgalmi Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása 

és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek 

feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, 

valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek 

feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi 

intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók 

részére továbbítja.  

Adatok tárolásának ideje: a Bank a fenti adatokat az évenkénti, másodlagos számlaazonosító 

érvényessége érdekében történő egyeztetés eredményétől függően kezeli. Amennyiben az 

adategyeztetés határidőben nem történik meg, a másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát 

követő napon 0 órakor érvényét veszti, amely tényt a Bank haladéktalanul jelzi a Giro 
Elszámolásforgalmi Zrt.-nek, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból. 

Amennyiben azon hitelszámla szűnik meg, amelyhez másodlagos számlaazonosító került 

hozzárendelésre, ezen tényt a Bank haladéktalanul bejelenti a Giro Elszámolásforgalmi Zrt.-nek, 
amely azt a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból. 

Az adategyeztetés eredménytelensége, a másodlagos számlaazonosító törlése, illetve a hitelszámla 

megszűnése esetén a Bank az adatokat jogos érdek alapján további 18 hónapig kezeli annak 

érdekében, hogy az esetleges visszaélések, ügyfél panaszok kezelése során a szükséges adatok 

rendelkezésre álljanak. 

A Bank az évenként esedékes, másodlagos számlaazonosító ellenőrzésére vonatkozó 
részletszabályait a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza. 
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Adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása, jogorvoslat: az ügyféljogok gyakorlása, illetve a 

jogorvoslat vonatkozásában az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz részletes információt. A jelen 

tájékoztató csak a másodlagos számlaazonosító hozzárendelése kapcsán megadott adatok 
vonatkozásában tartalmaz speciális többlet információkat. 

A Kártyabirtokos (amennyiben a Főkártyabirtokos vagy az Adóstárs-Társkártyabirtokos másképp 

nem rendelkezik) jogosult a már bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy 

törlését bármikor kérni. A másodlagos számlaazonosító módosítására annak törlését követően, új 
bejelentés útján van lehetőség a Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint.  

A bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására, illetve törlésére irányuló kérés esetén a 

Bank meggyőződik arról, hogy a módosítást, illetve a törlést kérő arra jogosult-e. Amennyiben 

igen, a Bank egy órán belül értesíti a Giro Elszámolásforgalmi Zrt.-t, amely azt haladéktalanul 

módosítja, illetve törli a központi adatbázisából. Amennyiben a módosítást, illetve törlést kérő 
arra nem jogosult, a kérelmet a Bank visszautasítja. 
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