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Kiegészítő tájékoztatás a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben 

bevezetett fizetési moratórium meghosszabbításával kapcsolatos 

adatkezelésről 
 

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. 

  

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, továbbá a hiteltörlesztési 

moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 

22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor, a 

Banknál fennálló, már folyósított hitel- és kölcsön szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 

kötelezettségek vonatkozásában, a Rendeletben meghatározott kiemelt társadalmi csoportokhoz 

tartozó jogosultak számára lehetőséget biztosít a fizetési moratórium meghosszabbítására. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendelet 1/B. § (1) bekezdése alapján, a meghosszabbított fizetési moratórium 

igénybevételéhez, a miniszterelnök kabinetfőnökének a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez 

alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX. 15.) MK rendeletében meghatározott kérelmet kell 

benyújtania a Bankhoz, mely letölthető honlapunkról: 

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/nyilatkozat_a_moratorium_igenybevetelerol_v4.pdf. 

A fentiekkel összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott adatait, a Bank a jelen adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint fogja kezelni. Ezért kérjük, a tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen átolvasni! 

Az adatkezelés célja:  

 az Önnek, mint érintettnek a Rendeletben foglalt azon joga érvényesítésének elősegítése, hogy éljen 

a fizetési moratórium meghosszabbításának lehetőségével 

 a fizetési moratóriummal összefüggő kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön, mint érintett és a Bank között létrejött, a fizetési 

moratórium hatálya alá tartozó szerződés(ek) teljesítéséhez szükséges, így az, az Általános Adatvédelmi 

Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján (szerződéses jogalap) alapul. 

A kezelt személyes adatok megjelölése:  

 név 

 születési családi és utónév 

 születési hely, születési idő 

 anyja születési családi és utóneve 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 nyilatkozat a fizetési moratórium meghosszabbítása iránti igényről 

 nyilatkozat a fizetési moratórium meghosszabbításának jogcíméről 

Az adatok forrása: az Ön, mint érintett nyilatkozata. 

http://www.cetelem.hu/adatvedelem
https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/nyilatkozat_a_moratorium_igenybevetelerol_v4.pdf
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Adatátadás: az adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél részére.  

Adatok tárolásának ideje: a szerződés lezárásától számított 8 év. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása, jogorvoslat: az érintetti jogok gyakorlása, a jogorvoslat, 

illetve az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége vonatkozásában az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz 

részletes információkat. A jelen tájékoztató csak a Rendelettel összefüggésben kezelt adatok 

vonatkozásában nyújt speciális többlet tájékoztatást. 

 

Budapest, 2021. október 1. 

 


