
NYILATKOZAT 

A Nyilatkozattétel célja, hogy a WHO (World Health Organisation – Egészségügyi Világszervezet) által egészségügyi világkoc-

kázatnak nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatása a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” (a továbbiakban: BUDA-CASH) törvény-

ben meghatározott működésével összefüggésben, az ügyfelek BUDA-CASH székhelyén (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) 

található személyes ügyfélszolgálati térbe történő belépése kapcsán minimalizálható, csökkenthető legyen. 

 

Belépő ügyfél neve: _________________________________________ 

Születési helye, időpontja:  _________________________________________ 

Állandó lakhelye: ________________________________________________________________________ 

 

Kapcsolattartó/fogadó személy a BUDA-CASH részéről:  __________________________ 

 

Alulírott belépő személy – a megfelelő válasz aláhúzásával – felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbi kérdésekre: 

 jelenleg áll-e hatóságilag elrendelt karantén alatt:  

igen / nem 

 legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem hatóságilag elrendelt karantén alatt álló sze-

méllyel:  

igen / nem 

 legjobb tudásom szerint magamon láz és/vagy a koronavírus fertőzés jeleit érzékelem:  

igen / nem 

Amennyiben bármelyik kérdésre „igen” választ adtam, akkor tudomásul veszem, hogy a BUDA-CASH ügyfélszolgálati irodá-

jába nem léphetek be.  

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem. 

Dátum: 

__________________________ 

Aláírás 

Adatkezelési tájékoztató egészségügyi világkockázat hatásainak mérséklésével kapcsolatban kezelt adatokról 

A BUDA-CASH által a – a WHO (World Health Organisation – Egészségügyi Világszervezet) által egészségügyi világkockázatnak 

nyilvánított – koronavírusjárvány (COVID-19) hatásainak csökkentését célzó intézkedésekkel kapcsolatban rögzített 

személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli. 

 

Adatkezelő:  

Adatkezelő neve: BUDA-CASH Zrt. „f.a.” 
Adatkezelő székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. 
Adatkezelő postai címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. 
Központi e-mail: info@budacash.hu 
A BUDA-CASH adatvédelmi tisztviselője: adatvedelem@budacash.hu  
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A kezelt adatok köre: 

A BUDA-CASH-sel ügyfélszámla és bankszámla vezetésére létrejött számlaszerződés alapján jogviszonyban álló ügyfelek, azok 

meghatalmazottja, az ügyfél örököse, engedményese és jogutódja esetében az ügyfélszolgálati irodába történő belépési 

feltételként megszabott nyilatkozatban megadott adatok (név, születési hely és idő, állandó lakhely), továbbá a COVID-19 

miatt elrendelt hatósági korlátozások betartásával kapcsolatos, fenti nyilatkozatban feltűntetett adatok.  

Az adatkezelés célja: 

Az adatokat a BUDA-CASH a koronavírusjárvány BUDA-CASH munkavállalóira és vendégeire gyakorolt hatásainak mérséklése 

érdekében kezeli, mely alapján a BUDA-CASH személyes ügyfélszolgálati irodába történő belépést megtagadhatja.  

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatokat az adatkezelő és az érintettek, valamint az adatkezelő munkavállalói jogos érdeke alapján kezeli annak 

érdekében, hogy azon személyek kiszűrésre kerüljenek, akik magukon a koronavírus fertőzés jeleit érzékelik, vagy ilyen 

személlyel kerültek kapcsolatba, illetve akik esetében a fertőzés kockázata fennáll.   

Az adatkezelés ideje: 

Az adatokat a BUDA-CASH a hatósági korlátozások megszűnésének idejéig, de legfeljebb az adatfelvételtől számított 3 

hónapig kezeli. 

Adattovábbítás: 

Nem történik adattovábbítás. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

Az érintettek jogai az általános adatvédelmi tájékoztatóban ismerhetők meg, mely a www.budacash.hu oldalon érhető el. 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a BUDA-CASH-től, 

illetve élhet a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályokban biztosított jogaival. 

A BUDA-CASH az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre, a kérelemben 

meghatározott (postai vagy elektronikus) módon megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi 

meg a BUDA-CASH-hez, akkor a BUDA-CASH válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg.  

Jogorvoslati lehetőség: 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet, illetve hatósági eljárás keretében vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban 

jogsérelem következett be, illetve bírósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1-391-1400 
Telefax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége: 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő 
az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. 

http://www.budacash.hu/

