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KHR POZITIV REFERENCIA ADATOK ÁTADHATÓSÁGÁRÓL ÉS TÁROLÁSÁRÓL 

 

Név: ______________________________ Ügyfél azonosító:___________________________ 

I. ÁTADHATÓSÁG 

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tv. (a továbbiakban KHR tv.) 5. § (2) bekezdésében foglaltak 
 alapján a Finanszírozó átadta a KHR részére KHR tv. mellékletének II. fejezete 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) alpontjai 
 szerinti alábbi referenciaadatokat: 

1.1 Azonosító adatok: 

a) név, 

b) születési név, 

c) születési idő, hely, 

d) anyja születési neve, 

e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas 

igazolvány száma, f) lakcím, 
g) levelezési cím 

h) elektronikus levelezési cím 

1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: 
 a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 

b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs), 

d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés 
 módja, és gyakorisága. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiek szerint átadott referenciaadataimat a KHRből más 
referenciaadatszolgáltató átvegye. A fenti nyilatkozatot annak ismeretében teszem meg, illetve módosítom korábbi 
 nyilatkozatomat, hogy: 

− a vonatkozó jogszabály alapján átvett adatokból az adatátvevő a hitelképességem megítélése céljából, a megalapozott 

döntés érdekében vesz át adatokat, valamint szükség esetén figyelmeztet a hitelfelvétel kockázataira. 

− amennyiben a hozzájárulást megtagadom, akkor a Finanszírozó által átadott adatokon felül a KHR a hozzájárulás 

megtagadásával kapcsolatos alábbi adatokat is tartalmazza: 

a)a nyilatkozat kelte (hely, dátum), 

b)a referenciaadatszolgáltató azonosító 
adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, 
d)a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 

− hozzájárulásomat az adatok KHRben történő nyilvántartásának ideje alatt bármikor megtagadhatom. 

− jelen nyilatkozatom minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre vonatkozik, beleértve valamennyi más 
 pénzintézettel kötött szerződésemet is. Amennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésem vonatkozásában 
 írásbeli nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben változtatok, és írásbeli hozzájárulásomat visszavonom vagy 
 megadom, úgy minden esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden 
 adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá 

Szeged, _____év _______________hó _____nap ________________ 
 Ügyfél aláírása 

II. TÁROLHATÓSÁG 

 Tudomásul veszem a Finanszírozó azon tájékoztatását, miszerint a KHRben nyilvántartott adataimat a KHRt kezelő pénzügyi 
 vállalkozás kérésemre a köztem és a Finanszírozó közötti szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A 
jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Finanszírozó 
 útján, azt követően a KHRt kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 
 Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a fentiek szerinti adatkezelést nem kezdeményezem, úgy a KHRt kezelő pénzügyi 
 vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően az átadott adataimat egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
 nem állítható módon törli. Tudomásul veszem, hogy a KHRben kezelt késedelmes teljesítésre vonatkozó adatok törlésére a 
 KHR tv.ben rögzített határidők érvényesek. 
A fentiek alapján kérem adataimnak szerződésem megszűnését követően is a KHRben történő kezelését. 

Igen / Nem 

Szeged, _____év _______________hó _____nap ________________ 
 Ügyfél aláírása 


