NYILATKOZATOK
KHR ÉS ADATKEZELÉS
A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat feltöltőn kívüli
referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje tárgyában
Név:

Születéskori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Kapcsolódó ügylet: Babaváró Kölcsön
KHR Nyilatkozat
Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott döntésemet a
részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg.
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű nyilatkozat.
IGEN

NEM

Tudomással bírok arról, hogy
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre,
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben változtatok, és
hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó
minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre.
IGEN

NEM

Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. felé benyújtott Babaváró kölcsön igénylésem kapcsán referencia
adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat
hatályba lépésének napja a Babaváró kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma.
IGEN

NEM

Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. felé benyújtott Babaváró kölcsönigénylésem alapján létrejött
kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a
szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépésének napja a Babaváró
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma.
IGEN

NEM

Kijelentem, hogy a KHR-el kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és tudomásul
vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a nyilvántartás céljára, az engem, mint nyilvántartott személyt
megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve
hogy adataim a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (Törvény) meghatározottak szerint
átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
IGEN

NEM

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a GRÁNIT Bank Zrt-től mint referenciaadatszolgáltatótól a
Törvényben meghatározottak szerint kapott referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon
belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás kérésemre a szerződéses jogviszony
megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - a GRÁNIT Bank Zrt. mint
referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses jogviszony
megszűnéséig a GRÁNIT Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.
IGEN

NEM
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Adatkezelési nyilatkozat
Feltétlen hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általunk, e-mailben vagy ügyfélfiókon keresztül a GRÁNIT Bank részére
továbbított, Babaváró kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumokban, valamint okmánymásolatokban szereplő személyes
adatokat a GRÁNIT Bank Zrt. (előzetes) hitelelbírálás céljából, annak időtartama alatt, de legfeljebb 30 napig együttesen kezelje,
és tárolja. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a Bank részére e- mailben vagy az ügyfélfiókon keresztül megküldött
dokumentumok alapján végzett előzetes hitelbírálat nem minősül a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.)
kormányrendelet szerinti hitelbírálatnak, így az ahhoz fűződő, kormányrendelet 8.§-a szerinti jogorvoslati jog sem alkalmazható.
Az előzetes hitelbírálat eredményeképpen egy feltételes döntés kerül meghozásra.
A hozzájárulást megadom:

Nem járulok hozzá:

A GRÁNIT Bank Zrt. az általam megadott személyes adataimat a Babaváró kölcsönhöz kapcsolódó törvényes időtartam alatt
tárolja, kezeli és a hitelezés szolgáltatási munkafolyamatban felhasználja. Hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelbírálathoz
kapcsolódó értesítéseket, illetve információkat (pl. szerződéstervezetet) az általam megadott e-mail címre vagy az ügyfélfiókon
keresztül elektronikus formában közölje. Továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a szerződéskötést követően a Babaváró kölcsönhöz
kapcsolódó értesítések, információk megküldése elsősorban az ügyfélfiókon keresztül történjen részemre. Tudomásul veszem,
hogy a GRÁNIT Bank Zrt. a banktitokként kezelt információkról csak személyes felhatalmazásom alapján, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott esetekben szolgáltat ki információt.
A fentieket elfogadom:

Nem fogadom el:

Felhatalmazom a GRÁNIT Bank Zrt-t hogy a(z) általam benyújtott Babaváró kölcsönkérelemben közölt adatok, továbbá az
általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi személynél ellenőrizze, az illetékes
hatóságoktól, a velem üzleti, vagy szerződéses kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyektől (hitelintézet(ek)től,
gazdálkodó szervezet(ek)től) magánbankszámlámra és gazdálkodásomra vonatkozó bármely információt beszerezzen. Egyúttal az
illetékes hatóságokat, természetes és jogi személyeket (hitelintézet(ek)et és gazdálkodó szervezet(ek)et) jelen nyilatkozattal a
titoktartási kötelezettség alól a GRÁNIT Bank Zrt-vel szemben felmentem.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom:

Nem fogadom el:

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak, továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi
olyan, a hitel igénylés elbírálása szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják
a Babaváró kölcsönkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható következtetéseket. Jelen nyilatkozat megtételével
felhatalmazom a GRÁNIT Bank Zrt- t arra, hogy az adatokat ellenőrizze, az ellenőrzés elvégzése érdekében hozzájárulok személyi
okmányaim felhasználásához.
Fenti pontban foglaltakat kijelentem és a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok:
Nem jelentem ki és nem járulok hozzá a személyes adatok kezeléséhez:
Amennyiben a szerződéskötés a Központi Fiókban történik, kérjük a lenti részt is kitölteni, aláírni.
(VideóBankon történő szerződéskötés esetén nem kötelező, mert a VideóBanki hívás során történik az igénylés benyújtása, aláírása.)
Kelt:

év

hó

nap

……………………….………………………………….
1.Kölcsönigénylő / Adós aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1

Tanú 2

Saját kezű aláírása
Viselt neve saját kezűleg
olvashatóan írva (nyomtatott
nagybetűvel)
Lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva
(nyomtatott nagybetűvel)

2

