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Tájékoztató a Commerzbank Zrt. Erste Bank Hungary Zrt. általi felvásárlása és a szerződéses 
állomány átruházása során a vevő részére történő személyes adatok átadására vonatkozóan 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk értesíteni Önt, hogy a Commerzbank AG magyarországi leányvállalatának, a Commerzbank Zrt.-
nek az Erste Bank Hungary Zrt. által történő felvásárlása és a szerződéses állomány átruházása során az Ön által 
igénybe vett szolgáltatások nyújtásához szükséges, Önök által megadott és jelenleg a Commerzbank Zrt. által kezelt 
személyes adatok az igénybe vett szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben, a szolgáltatást jövőben nyújtó 
Erste Bank Hungary Zrt. részére átadásra kerülnek. 
 
A személyes adatok védelme mind a Commerzbank Zrt., mind az Erste Bank Hungary Zrt. számára kiemelten fontos, 
ezért az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk Önnek az adatkezelés 2016/679(EU) rendelet („GDPR”) lényeges 
körülményeiről: 
 
Az adatkezelés célja a fenti adattovábbítás az alábbi célokból: 

- Az Erste Bank Hungary Zrt. által átvett ügyfelek gördülékeny integrálása, és a korábban Commerzbank Zrt. 
által nyújtott szolgáltatások, banki tranzakciók zavartalan további biztosítása. 

- Az érintettekkel való kapcsolattartás, és az érintettek megfelelő értesítése a tranzakcióról való és közös 
megkeresések („joint visits”) megszervezése a vállalati ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel érdekében, az újbóli 
szerződéskötésről és a vállalatra szabott egyedi szolgáltatásokról való megegyezés céljából. 

 
Az adatkezelés jogalapja: 

- A Commerzbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., valamint a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdeke. 

 
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

- Kapcsolattartó személyek: név, beosztás, kapcsolattartási adatok, és kapcsolattartás nyelve 
- Kártyabirtokosok, vezető tisztségviselők, képviselők, tényleges tulajdonosok: a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-ban meghatározott 
személyes adatok. 

- Biztosíték nyújtók: Azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, egyes szerződések/megbízások során 
esetlegesen megadott személyes adatok, a fedezetértékeléshez és a szerződéskötéshez megadott adatok 

 
Az adatkezelési tájékoztatóban további részletes információkat talál az integráció során történő személyes adatok 
átadásról, annak céljáról, jogalapjáról és az átadásra kerülő személyes adatok köréről. Az adatkezelési tájékoztató 
továbbá részletesen tartalmazza az Önt megillető, személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogokat – ideértve a 
GDPR 21. cikke szerinti tiltakozás jogát is – és azok gyakorlásának módját.  
 
A Commerzbank fenti adattovábbításra tekintettel kiegészített adatkezelési tájékoztatóját a 
https://www.commerzbank.hu/portal/hu/cb/hu/footer/disclaimer/recht.html linken a megszokott módon továbbra is 
elérheti. Az Erste Bank Hungary Zrt adatkezelési tájékoztatója a https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi 
linken érhető el. Utóbbi esetében az Adatvédelmi Tájékoztató „Személyes adatkezelés tekintetében speciális Érintetti 
körre vonatkozó személyes adat kezelés” c. 6. 4 pontja tartalmaz információt az Erste Bank Hungary Zrt. adatkezelési 
tevékenységéről. 
 
Kérjük, gondoskodjanak arról, hogy jelen tájékoztatásunkat az abban érintett személyek megismerjék.  
 
Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az alábbi megszokott elérhetőségeken. Az Erste Bank Hungary Zrt. 
adatkezelésével kapcsolatban az adatvedelem@erstebank.hu e-mail címen kaphat további tájékoztatást. 
 

Telefon: (+36-1) 374-8100 
Fax: (+36-1) 269-4574 

E-mail: adatvedelem@commerzbank.com 
 

Commerzbank Zrt. 

https://www.commerzbank.hu/portal/hu/cb/hu/footer/disclaimer/recht.html
https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi
mailto:adatvedelem@erstebank.hu
mailto:adatvedelem@commerzbank.com

