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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a személyes adatok kezeléséről 

I. A TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA, HATÁLYA 

1.1 Jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy biztosítsa a Pannónia Nyugdíjpénztár 

(továbbiakban: Pénztár), mint Adatkezelő az Európai Unió 2016/679. számú Rendelete (Általános 

adatvédelmi rendelet, továbbiakban General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) 

alapján, valamint a mindenkor hatályos nemzeti szabályozás, jelenleg az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Info tv.) 20. § (4) bekezdése alapján történő tájékoztatási kötelezettségét annak érdekében, hogy 

a Pénztárba belépni kívánó személyek és a pénztártagok, a haláleseti kedvezményezettek, a 

természetes személyes örökösök, valamint egyéb érintettek elegendő információval 

rendelkezzenek azzal kapcsolatosan, hogy a Pénztár milyen módon kezeli személyes adataikat, 

beleértve azon információkat is, amelyekről a Pénztár köteles az érintetteket tájékoztatni a 

vonatkozó személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok szerint. 

1.2 Jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) 2022. 

október 31. napjától kezdődően hatályos. 

 

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban megtalálja, hogy milyen adatait mi alapján és milyen 

célból kezeljük, valamint tájékoztatást kap arról, hogy kezelt adataival kapcsolatban 

milyen jogai vannak. 

 

1.3 A Pénztár által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Pénztár adatvédelmi és 

adatkezelési politikáját, amelyet a Pénztár, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer 

el a Pénztár Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza. 

1.4 Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más Adatkezelési tájékoztatók, 

információk, amelyeket az érintett a Pénztártól kapott, továbbá más felhasználási feltételek, 

amelyek a Pénztár weboldalán érvényesek, vagy amelyekkel kapcsolatosan az érintett 

beleegyezését adta, amikor kapcsolatba lépett a Pénztárral. 

1.5 A Pénztár a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a weboldalán teszi közzé 

(http://www.pannonianyp.hu), továbbá a Pénztár Ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Benczúr utca 

11.) elérhető. A Pénztár fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót 

bármikor egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. A Pénztár a jelen Adatkezelési Tájékoztató 

változásáról, módosításról az érintetteket a weboldalán tájékoztatja. 

1.6 Fentiek figyelembevételével a Pénztár, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató 

nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az Érintetteket és Egyéb Érintetteket a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos információkról és a GDPR 12. és 13. cikke, valamint az Infotv. 20. § (4) 

bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adja: 

Az Adatkezelő adatai: 

▪ Név : Pannónia Nyugdíjpénztár 

▪ Székhelye : 1068 Budapest, Benczúr utca 11.  

▪ Ügyfélszolgálat : 1068 Budapest, Benczúr utca 11.  
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▪ Levelezési címe : Pannónia Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest, pf. 50. 

▪ Adószáma : 18067879-2-42 

▪ Nyilvántartási száma :  01-04-0000052 

▪ Telefon : +36 1 478 4000  

▪ Internetes elérhetősége : http://www.pannonianyp.hu  

▪ E-mail : https://www.pannonianyp.hu/irjon-nekunk/ 

▪ Képviselője : Folkmayer Tibor, megbízott ügyvezető 

▪ Adatvédelmi felelős : Paczolai Szabolcs, elérhetősége: 1441 Budapest, pf. 50. 

▪ Adatvédelmi kérelmek : amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése 

 vagy kérdése van, kérelmét postai úton az címre küldheti: 

 Pannónia  Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest, pf. 50. 

 Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül 

 küldjük az Ön által megjelölt címre. 

▪ Adatfeldolgozás: a Tájékoztatóban részletezett személyek végeznek 

 adatfeldolgozást. 

 

 

1.7 A személyes adatok kezelésével összefüggő alapvető fogalmakat az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

II. ADATKEZELÉS CÉLJA  

2.1 A Pénztár a következő célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban. 

2.2 Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a Pénztár a pénztártagjai számára az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (Öpt.) meghatározottak szerint 

nyugdíjpénztári szolgáltatásokat (társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló 

szolgáltatásokat) és egyéb kifizetéseket nyújtson (ideértve a tagi kölcsönt és tagi lekötést is), 

továbbá a haláleseti kedvezményezettek, illetve az örökösök részére az egyéni számlán 

nyilvántartott összeget kifizesse, ideértve ezen szolgáltatásához kapcsolódóan pénztártagjaival, 

egyéb Érintettekkel és az Egyéb Érintettekkel kapcsolatot tartson, számukra információkat 

biztosítson  a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

 

 

A Pénztár adatkezelésének elsődleges célja az, hogy a jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően gondoskodjon a pénztártagok befizetéseinek gyűjtéséről, egyéni illetve 

szolgáltatási számlák vezetéséről, a megtakarításainak befektetéséről, teljesítse az 

igényelt kifizetéseket és kapcsolatot tartson a Pénztár tagjaival.  

 

2.3 Az adatkezelés másodlagos célja a Pénztár szolgáltatásai és kiegészítő szolgáltatásai nyújtásának 

teljesítése, támogatása az alábbiak szerint:  

1. A Pénztár honlapján „PannonPortT internetes Tagi portál” alkalmazásban 

(https://pannonportt.pannonianyp.hu/ingridportal-

auth/login?ingridUrl=https%3A%2F%2Fpannonportt.pannonianyp.hu%2Fingridportal&type

=magan) történő adatkezelések esetén a pénztártagokkal való kapcsolattartás érdekében. 

2. A Pénztár honlapján az „Írjon nekünk” (https://www.pannonianyp.hu/irjon-nekunk/) és a 

„Panaszt teszek” (https://www.pannonianyp.hu/panaszt-teszek/) alkalmazásban  történő 

adatkezelések esetén a pénztártagokkal való kapcsolattartás és jogszabályban előírt 

panaszkezelési kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár, mint Adatkezelő harmadik országba adatot nem 

továbbít. 
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3. A Pénztár honlapján „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazásban 

(https://www.pannonianyp.hu/bankkartyas-tagdijbefizetes/) történő adatkezelések esetén 

a tagdíjbefizetés bankkártyával történő teljesítése érdekében.  

4. Hangfelvételek készítésekor (telefonos ügyfélszolgálat esetén, fogyasztóvédelmi 

szempontok és jogszabályban előírt panaszkezelési kötelezettség teljesítése érdekében). 

5. Videófelvétel készítésekor a személy- és vagyonvédelmi szempontok érvényesülése 

érdekében. 

6. A Pénztárral munkaviszony létesítésére irányuló pályázatra jelentkezők azonosítása és 

alkalmasságáról való meggyőződés céljából. 

7. A Pénztárban vezető tisztségviselővé történő jelölés és választás esetén. 

8. A Pénztárban küldötté vagy pótküldötté történő jelölés és választás esetén. 

9. Promóciókhoz, akciókhoz, nyereményjátékokhoz, befizetést ösztönző kampányhoz 

kapcsolódó adatkezelések. 

10. A Pénztár által külön meghatározott feltételek mellett kötött csoportos élet- és baleset 

biztosítási védelem nyújtása érdekében. 

11. Egyéb érintettek (tanú, közjegyző, törvényes képviselő, gondnok, kapcsolattartó, 

meghatalmazó, meghatalmazott) adatainak kezelése.  

12. Egyéb, technikai célú adatkezelések során, mint például mentések készítéskor és 

őrzésekor (az Öpt. 40/C. 6. bekezdése alapján, az adatok helyreállíthatóságának 

érdekében), illetve tagszervező igénybevétele esetén a megbízási díj (jutalék) fizetése 

teljesítésekor.  

2.4 Az adatkezelés célja továbbá a Pénztárra  irányadó, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján, az abban 

meghatározott adatkörben és célból folytatatott adatkezelés. Ezen adatkezelés – figyelemmel 

többek között a Pénztárral munkáltatói tagi hozzájárulás fizetésére vonatkozólag szerződéses 

jogviszonyban álló munkáltatók vonatkozásában, valamint a haláleseti kedvezményezettek, illetve 

az örökösök részére történő kifizetések vonatkozásában fennálló kötelezettségekre – a 

pénztártagon kívül nem pénztártag természetes személyek vonatkozásában is a személyes adatok 

kezelésével jár. 

III. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK KÖRE  

3.1 Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében érintettnek minősülnek az alábbi személyek: 

▪ a Pénztárba belépni kívánó személyek 

▪ a pénztártagok 

▪ érdeklődő személyek 

▪ a pénztártag haláleseti kedvezményezettje(i) 

▪ a pénztártag természetes személyes örököse(i) 

▪ a munkáltatói tag/támogató képviseletében, nevében eljáró személyek, kapcsolattartók 

▪ a munkáltatói tag/támogató és a nem természetes személy tagszervező tényleges 

tulajdonosai 

▪ vezető tisztségviselő státuszra jelölt és megválasztott személyek, valamint 

▪ küldött és pótküldött státuszra jelölt és megválasztott személyek  

(továbbiakban együttesen: Érintett). 

3.2 Egyéb érintettnek minősülnek a Pénztárral kapcsolatot létesítő, illetve a Pénztárral kapcsolatban 

lévő minden természetes személy, illetve a jogi személyek tényleges tulajdonosai, kapcsolattartói 

– pl.: tanú, közjegyző, törvényes képviselő, gondnok, kapcsolattartó, meghatalmazó, 

meghatalmazott, kiszervezet tevékenységet végzők stb. – (továbbiakban együttesen: Egyéb 

Érintett). 
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Az adatkezelés a Pénztárral kapcsolatban lévő minden érintett személyre kiterjed: a 

Pénztárral kapcsolatot létesítőkre, a belépni szándékozókra, a pénztártagokra, a 

haláleseti kedvezményezettekre, az örökösökre, a munkáltatókra, a támogatókra, a 

tagszervezőkre vagy tényleges tulajdonosokra. 

A pénztári adatkezelés kiterjed valamennyi pénztártagra; továbbá a haláleseti 

kedvezményezett, illetve ennek hiányában természetes személy örökösre. Ezen 

érintetti körön túl a Pénztár a Pénztárral kapcsolatot létesítők, érdeklődők (az 

általuk megadott adatok tekintetében), a belépni szándékozók és a Pénztárral, mint 

Adatkezelővel munkaviszony létesítésére irányuló pályázatra jelentkezők személyes 

adataira. (érintettekre). 

Az adatkezelés kiterjed továbbá a munkáltatók, támogatók, tagszervezők és szállítók 

képviseletében, nevében a Pmt. szerinti kötelezettségek teljesítése során eljáró 

személyekre (vezető tisztségviselőkre, kapcsolattartókra) és a tényleges 

tulajdonosokra.  

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

4.1 Az adatkezelés GDPR értelmében a Pénztárba belépni kívánó személy, illetve a pénztártag 

tudtával kifejezett, önkéntes és egyértelmű szándékával és hozzájárulásával létrejött jogviszony 

(szerződés) alapján történik, míg a pénztártag által jelölt haláleseti kedvezményezettek és az 

örökösök esetében az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályi rendelkezés alapján történik. 

4.2 A belépési nyilatkozat aláírásával a pénztártag félreérthetetlenül tudomásul veszi a megadott, rá 

vonatkozó személyes adatok pénztári tevékenység folytatásával, illetve a pénztári szolgáltatások 

nyújtásával összefüggésben történő teljes körű kezelését a jelen Adatkezelési Tájékoztató 

szerint. 

4.3 A kedvezményezett jelölés során a belépni kívánó személy, illetve a pénztártag félreérthetetlenül 

tudomásul veszi, hogy a kedvezményezettek személyes adatainak Pénztár részére történő 

megadásával a Pénztár jogosulttá válik azok kezelésére. A pénztártag a haláleseti 

kedvezményezettre vonatkozó adatokat abban az esetben jogosult megadni, amennyiben az erre 

vonatkozó adatkezeléshez (ideértve az adatok Pénztár általi kezelését is) megfelelő jogalappal 

rendelkezik. Ennek érdekében belépni kívánó személy, illetve a pénztártag a haláleseti 

kedvezményezetti adatok megadása során a fentiekről nyilatkozni köteles. 

4.4 Az V. fejezetben „kötelező” jelleggel megjelölt adatok megadása a pénztári szolgáltatások 

nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában a pénztártagság nem hozható létre, illetve a 

szolgáltatás, egyéb kifizetés nem vehető igénybe. 

4.5 Az V. fejezetben „önkéntes” jelleggel megjelölt adatok vonatkozásában az Érintettek és Egyéb 

Érintettel a jelen megfelelő Adatkezelési Tájékoztatás ismeretében önkéntesen, konkrétan és 

kifejezetten hozzájárulnak és beleegyezésüket adják, hogy a Pénztár az „önkéntes” jelleggel 

megjelölt személyes adataikat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a későbbiekben 

meghatározott feltételekkel, célra és ideig kezelje a pénztári tevékenység folytatásával, a pénztári 

szolgáltatások nyújtásával összefüggésben. 

4.6 Az V. fejezetben „önkéntes” jelleggel megjelölt adatok vonatkozásában a hozzájárulás megadása 

önkéntes (az Érintett vagy Egyéb Érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez), 

elmaradása esetén az Érintettet és az Egyéb Érintettet semmilyen hátrány nem érheti, ugyanakkor 

ez utóbbi esetben az Érintett és az Egyéb Érintett tudomásul veszi, hogy az adott adatra 

vonatkozó, az V. fejezet adott táblázatában megjelölt adatkezelési cél a Pénztár által nem 

teljesíthető. 

4.7 A Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések során, a Pénztár által kért személyes adatok 

kezelése a jogszabály kötelező rendelkezésén alapszik.  

4.8 A Pénztár az Egyéb Érintettek adatait, illetve a marketingtevékenység során kezelt adatokat azok 

önkéntes, konkrét és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. 
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A Pénztár adatkezelése lehet kötelező jellegű (szerződés teljesítése érdekében, 

jogszabályi előírás teljesítése érdekében feltétlenül szükséges) vagy önkéntes jellegű 

(nem feltétlenül szükséges). 

4.9 A Pénztár adatkezelésének jogszabályi alapjait az alábbi releváns jogszabályok tartalmazzák: 

Hivatkozás Jogszabály neve Jogszabály célja 

GDPR Az Európai Parlament  

és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 rendelete 

A Rendelet célja a természetes személyek 

személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelme és az ilyen adatok szabad áramlása 

Grt.  2008. évi XLVIII. törvény a 

gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól  

A törvény célja a polgárok, így különösen a 

fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom 

rendjére káros hatások visszaszorítása, valamint 

- a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi 

jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása 

érdekében - az üzleti tisztesség követelményeit 

betartó vállalkozások érdekeinek védelme 

céljából, a szakmai önszabályozás gyakorlatának 

jelentőségét elismerve és e célból az 

önszabályozás keretében létrehozott magatartási 

kódexek betartásának ellenőrzésének 

megerősítése.  

Info tv.  2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról  

A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó 

alapvető szabályok meghatározása annak 

érdekében, hogy a természetes személyek 

magánszféráját az adatkezelők tiszteletben 

tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog 

érvényesítésével megvalósuljon.  

Öpt.  1993. évi XCVI. törvény az 

Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Pénztárakról  

A Pénztár és a pénztártag között a belépési 

nyilatkozat aláírásával létrejött szerződéses 

jogviszonnyal kapcsolatos előírásokat 

tartalmazza. 

A pénztártagok, a kedvezményezettek és az 

örökösök esetében az adatkezelés ebben a 

törvényben foglalt, a Pénztárra vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából szükséges.  

Pmt.  2017. évi LIII. törvény a 

pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról  

A törvény célja pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzése és 

megakadályozása, ennek érdekében ügyfél-

átvilágítási monitoring intézkedések végrehajtása. 

Az intézkedések során a Pénztár személyes 

adatok kezelését végzi.  

Pp tv.  2016. évi CXXX. törvény a 

polgári perrendtartásról.  

A törvény célja a magyar perjogi hagyományokra 

és az európai jogfejlődés vívmányaira építő, a 

felek felelős pervitelén és a bíróság aktív 

pervezetésén alapuló, a koncentrált per 

feltételeit biztosító szabályozás megteremtése 

céljából, a polgárok szolgálatát biztosító, a 

közjónak és a józan észnek megfelelő 

jogalkalmazás eszméjétől vezérelve, a magánjogi 

jogviták tisztességes eljárás elvén nyugvó 

rendezése és az anyagi jogok hatékony érvényre 
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Hivatkozás Jogszabály neve Jogszabály célja 

juttatása. 

Tbj tv.  1997. évi LXXX. törvény a 

társadalombiztosítás ellátásaira és 

a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások 

fedezetéről  

A törvény célja, hogy az egyéni felelősség és 

öngondoskodás követelményeinek és a 

társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően 

szabályozza a társadalombiztosítás keretében 

létrejövő jogviszonyokat. A foglalkoztatók és a 

biztosítottak biztosítási jogviszonnyal 

kapcsolatos kötelezettségeit: a biztosítottaknak a 

társadalombiztosítás rendszerében való 

részvételi kötelezettségét, a foglalkoztatók és a 

biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a 

közteherviselésnek megfelelő teljesítését. 

Meghatározza a társadalombiztosítási ellátások 

körét és a társadalombiztosítási rendszerhez 

kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó 

szolgáltatásokat.  

Szja tv. 1995. évi CXVII. törvény a 

személyi jövedelemadóról 

A pénztártagok személyi jövedelemadó 

kedvezmény igénybevételének teljesítése, 

továbbá a pénztártagok részére teljesített 

adóköteles kifizetés elszámolása, továbbá 

adóhatósági adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítése. 

SzVMt. 2005. évi CXXXIII. törvény a 

személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység 

szabályainak rögzítése  

Szvt.  2000. évi C. törvény a 

számvitelről  

A törvény célja a számviteli szabályokat 

rögzítése, amelyek összhangban állnak az Európai 

Közösségnek e jogterületre vonatkozó 

irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi 

számviteli elvekre és amelyek alapján megbízható 

és valós összképet biztosító tájékoztatás 

nyújtható a törvény hatálya alá tartozók 

jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, 

vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és 

jövőbeli terveiről.  
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V. ELSŐDLEGES CÉLLAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  

5.1 A belépni kívánók, illetve a pénztártagok esetében a Pénztár az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása,  

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Anyja születési neve - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési hely - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési idő - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat    

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Nem nő/férfi - Öpt. 64/C § (2) bekezdésben előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 64/C § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Adóazonosító jel - adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás 

kiadása, állami adóhatóság felé történő adatközlés 

- adóköteles kifizetés igénybe vétele  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Állampolgárság - Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat    

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Állandó lakcím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tartózkodási hely (állandó 

lakcím hiányában) 
- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Értesítési cím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás, tájékoztatás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

 

- tájékoztatás 

A „Tagi ügyfélportál” alkalmazás használata csak az e-mail 

cím előzetes regisztrációjával lehetséges. 

 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

Érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Személyazonosságot igazoló 

okirat száma, típusa és 

érvényessége 

- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

 

 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2), (5), Pmt. 12. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Személyazonosságot igazoló 

okiratról készített másolat 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (8)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

 

 

Magyarországi lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány száma 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Magyarországi igazoló hatósági 

igazolványról készített másolat 

(kizárólag lakcímet tartalmazó 

okmány oldal) 

- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (8)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Kiemelt közszereplői, közeli 

kapcsolati státusz 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 9/A. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Pénzeszközök forrása - belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően bekérendő információ 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 9/A. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Bankszámlaszám - befizetések könyvelése, 

- bankszámlára kért kifizetés teljesítése    

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Hangfelvétel rögzítése - Panaszügyek kezelése; 

- Panaszügyeken kívüli ügyekben az ügyintézés hatékonyabb 

elősegítése, az érintettek és a pénztár jogainak 

érvényesítése 

kötelező panaszügyek kezelése esetén szerződés 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

(Öpt. 29/A. § (4) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

 

panaszügyeken kívüli ügyek esetén az érintett 

önkéntes hozzájárulása 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

tagsági jogviszony (szerződés) létrehozása, 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Ügyfél azonosító szám - természetes személy egyedi azonosítása a pénztári 

nyilvántartó rendszerben 

Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Tagsági azonosító szám - pénztártagsági jogviszony egyedi azonosítása 

- e-mailen, telefonon történő ügyintézés 

- „Ügyfélportál tagoknak” alkalmazás használatához 

- „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás használatához 

Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Tagsági jogviszony 

keletkezésének időpontja 
- szerződés nyilvántartás érdekében 

- várakozási idő megállapítása érdekében 

Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 2. § (4) c) pont és 46. § (1) a) 

pont)  

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Önkéntes nyugdíjpénztári 

rendszerbe lépés dátuma 

(átlépett tagok esetében) 

várakozási idő megállapítása érdekében Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 2. § (4) c) pont és 46. § (1) a) 

pont)  

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Várakozási idő letelte dátuma - kifizetési jogosultság megállapítása érdekében Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 2. § (4) c) pont és 46. § (1) a) 

pont)  

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tagsági jogviszony megszűnés 

dátuma 
- ügyviteli nyilvántartás, kötelező kimutatások teljesítése Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Elhalálozás dátuma - ügyviteli nyilvántartás, kötelező kimutatások teljesítése Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Nyugdíjkorhatár betöltés 

dátuma 
- ügyviteli nyilvántartás Kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Nyugdíjkorhatár betöltés 

jogcíme 
- ügyviteli nyilvántartás Kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Tagsági jogviszony megszűnés - ügyviteli nyilvántartás, kötelező kimutatások teljesítése Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

jogcíme teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Befizetések jogcíme, összege és 

időpontjai 
- befizetések könyvelése 

Egyéni befizetés, munkáltatói befizetés, támogatói befizetés, 

adóhatósági jóváírás, egyéb jóváírás jogcímek rögzítése. 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Munkáltató/támogató neve - befizetések könyvelése 

Munkáltatói hozzájárulást, adományt fizetők neve 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Befizetés módja - befizetések könyvelése 

Csekk, készpénzes befizetés, banki utalás jogcímek 

rögzítése 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Kifizetések jogcíme, összege és 

időpontjai 
- kifizetések könyvelése 

Nyugdíjszolgáltatás és várakozási idő letelt utáni kifizetés, 

átlépés és haláleseti kifizetés jogcímek rögzítése 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Kifizetés módja - kifizetések könyvelése 

Postai utalvány vagy bankszámlára történő utalás, átutalás 

más pénztári egyéni számlára 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Adóalap, levont adóelőleg - adóbevallási és előleglevonási kötelezettség teljesítése Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Egyéni és szolgáltatási számla 

egyenlege 
- egyéni számla vezetése Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Portfólió azonosító - a pénztártag egyéni megtakarítása mely portfólióban került 

befektetésre 

Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tagi lekötés összege, 

hitelintézet neve, lekötés 

kezdet és vég dátuma 

- tagi lekötés nyilvántartás Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tagi kölcsön összege, kezdeti 

és lejárati dátuma 
- tagi kölcsön nyilvántartás Kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 
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5.2 Haláleseti kedvezményezett, örökösök esetében a Pénztár az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása,  

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Anyja születési neve - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési hely - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési idő - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat    

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Állampolgárság - Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat    

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Állandó lakcím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tartózkodási hely (állandó 

lakcím hiányában) 
- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 
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Értesítési cím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Részesedés arány - kifizetés könyvelése kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Személyazonosságot igazoló 

okirat száma, típusa és 

érvényességi ideje 

- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

 

 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2), (5), Pmt. 12. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Személyazonosságot igazoló 

okiratról készített másolat 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

 

 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (8)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Magyarországi lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány száma 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- haláleseti kifizetés nyújtása esetén a Pmt. szerinti ügyfél 

átvilágítás körében a személyazonosság igazoló ellenőrzése 

során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (1), (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Magyarországi lakcímet igazoló 

hatósági igazolványról készített 

másolat (kizárólag az okmány 

lakcímet tartalmazó oldala 

- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 7. § (8)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Kiemelt közszereplői, közeli 

kapcsolati státusz 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 9/A. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Pénzeszközök forrása - belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően bekérendő információ 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 9/A. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Bankszámlaszám - bankszámlára kért kifizetés teljesítése    önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Hangfelvétel rögzítése - Panaszügyek kezelése; 

- Panaszügyeken kívüli ügyekben az ügyintézés hatékonyabb 

elősegítése, az érintettek és a pénztár jogainak 

érvényesítése 

kötelező panaszügyek kezelése esetén szerződés 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

panaszügyek kezelése esetén szerződés 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

(Öpt. 29/A. § (4) 

 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

 

panaszügyeken kívüli ügyek esetén az érintett 

önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

tagsági jogviszony (szerződés) létrehozása, 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Ügyfél azonosító szám - természetes személy egyedi azonosítása a pénztári 

nyilvántartó rendszerben 

Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 
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Kifizetés módja - kifizetések könyvelése 

Postai utalvány vagy bankszámlára történő utalás, átvezetés, 

átutalás pénztári egyéni számlára 

Kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Kifizetések jogcíme, összege és 

időpontjai 
- kifizetések könyvelése Kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

 

5.3 A munkáltatói tag/támogató képviseletében, nevében eljáró személyek, kapcsolattartók 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Munkáltató neve - szerződés teljesítése 

- pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 12. § (1), (7)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 12. § (1), (7)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Beosztás - az érintett ügyviteli azonosítása,  

- pénztári adminisztráció 

 

 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

önkéntes 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 12. § (1), 

(7)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Értesítési cím 

(természetes személy 

munkáltatói tag/támogató 

esetén) 

- pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás  

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 12. § (1), 

(7)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 12. § (1), (7)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Aláírási címpéldány - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 12. § (1), 

(7)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

 

5.4 A munkáltatói tag/támogató és a nem természetes személy tagszervező tényleges tulajdonosai 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása,  

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési hely - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat  

kötelező 

 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Születési idő - azonos nevű érintettek megkülönböztetése biztonságának 

elősegítése 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat    

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Állampolgárság - Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás kötelező szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

során kötelezően rögzítendő adat     teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Állandó lakcím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Tartózkodási hely (állandó 

lakcím hiányában) 
- Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás körében az azonosítás 

során kötelezően rögzítendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Értesítési cím - pénztári adminisztráció, pénztári ügyviteli kommunikáció, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (pl. egyéni számlaértesítő, 

adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés) 

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Kiemelt közszereplői, közeli 

kapcsolati státusz 
- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pmt 8. § (3)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

tagsági jogviszony (szerződés) létrehozása, 

teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Aláírási címpéldány - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező jogi kötelezettség teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 
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VI. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  

6.1 A Pénztár nyilvántartó rendszereiben és egyéb nyilvántartásaiban elektronikusan (rögzített 

adatok, digitalizált dokumentumok, hang- és képfájlok) és/vagy papír alapon, manuálisan kezeli az 

adatokat. 

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  

7.1 A Pénztár az Öpt. alapján kezelt személyes adatokat a tagsági jogviszony fennállása alatt, illetve 

annak megszűnését – haláleseti kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő 5 

évig kezeli (addig, ameddig az adatok kezelése, megőrzése a Pénztár jogos érdekében 

érvényesítése céljából szükséges, azaz addig, ameddig a tagsági jogviszony alapján igény 

érvényesíthető).  

7.2 A fentiektől eltérő célú adatkezelés általános időtartama azon jogviszonyból eredő jogok és 

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Pénztár a 

személyes adatokat kezeli. 

7.3 A Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az adatkezelés időtartama ennél 

hosszabb is lehet.  

7.4  A tagsági jogviszonnyal vagy egyéb jogviszonyokkal összefüggésben keletkezett, számviteli 

bizonylatnak minősülő dokumentumokat a Pénztár a számvitelről szóló 2000. évi törvény 169. §-

a alapján 8 évig őrzi meg. 

7.5 A Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján a Pénztár a Pmt. 7–11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése 

során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított 8 évig jogosult kezelni. 

7.6 A Pmt. 57. § (2) bekezdése alapján a Pénztár a Pmt. 7–11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése 

során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve az elektronikus azonosítás 

során birtokába jutott okiratot is, valamint a bejelentés és a 42. § szerinti adatszolgáltatás 

teljesítését, az ügylet teljesítésének a 34. § és a 35. § szerinti felfüggesztését igazoló iratot, illetve 

azok másolatát, valamint minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, 

illetve azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 

számított 8 évig köteles megőrizni. 

7.7 A panaszügyintézés és más ügyfélszolgálati egyéb telefonos ügyintézés során – utóbbi 

vonatkozásában az érintett önkéntes hozzájárulása esetén – rögzített hangfelvételeket a Pénztár 

öt évig őrzi meg. A Pénztár a panaszt és az arra adott választ 5 évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek 

kérésére bemutatja.   

7.8 Az Érintett vagy Egyéb Érintett önkéntes hozzájárulásával megadott adatokat a Pénztár a fent 

meghatározott időtartamig, de legfeljebb az Érintett vagy Egyéb Érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli.   

7.9 Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen - az alábbi 

címeken, illetve a Pénztár ügyfélszolgálatán - visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

7.10 Jogszabályi rendelkezés hiányában a Pénztár az adatokat a cél megvalósulásáig, illetve önkéntes 

hozzájárulással történő adatkezelés esetén legfeljebb az Érintett vagy Egyéb Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig, illetve amennyiben releváns az adatkezeléshez kapcsolódó 

kötelezettségek teljesítésére (adózás, számvitel) irányuló, meghatározott ideig kezeli. 

7.11 A Pénztár köteles törölni minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az 

adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll 

rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen jogszabályi jogalap.
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VIII. MÁSODLAGOS CÉLÚ ADATKEZELÉS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

8.1 PannonPortT Tagi portál 

A Pénztár honlapján és tagi nyilvántartó rendszerében a PannonPortT internetes tagi portál alkalmazásban (https://pannonportt.pannonianyp.hu/ingridportal-

auth/login?ingridUrl=https%3A%2F%2Fpannonportt.pannonianyp.hu%2Fingridportal&type=magan) történő adatkezelések esetén a pénztártagokkal való 

kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Tagsági azonosító szám - PannonPortTalkalmazás használatához (aktivációs kód 

igénylése, belépés az alkalmazásba) 

- pénztártagsági jogviszony egyedi azonosítása 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Bejelentkezési jelszó (hash 

algoritmus) 
- PannonPortT alkalmazás használatához 

- pénztártagsági jogviszony egyedi azonosítása 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - tájékoztatás, kapcsolat léterhozása 

A PannonPortT alkalmazás használatához/új jelszó kérése 

funkció használatához előzetesen regisztrált e-mail 

szükséges. 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Születési idő - PannonPortT alkalmazás aktivációs kód igénylése és új jelszó 

kérése funkció használatához 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

 -    

Regisztráció (aktiválás) 

időpontja 
- PannonPortT alkalmazás használatához Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Belépések időpontjai. - PannonPortT alkalmazás használatának dokumentálásához Pénztár által 

generált adat 

szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: a pénztártagsági jogviszony megszűnésétől számított 90 nap. 

A fenti táblázatban megjelölt „kötelező” jelleg kizárólag a PannonPortT alkalmazás (illetve annak adott funkciója) használata vonatkozásában jelent kötelezően 

kezelendő, illetve megadandó adatot, ez a PannonPortT alkalmazás használatának az előfeltétele, maga a PannonPortT alkalmazás használata azonban nem kötelező a 

pénztártagok számára. A PannonPortT alkalmazás használatával, az abba történő belépéssel és adatok megadásával a pénztártag önkéntes, konkrét, jelen tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen 8.1 pontban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a pénztártag nem tudja használni 

a PannonPortT alkalmazást, illetve annak adott funkcióját.  
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8.2 E-mail kommunikáció tagokkal, érdeklődőkkel 

A Pénztár honlapján „Írjon nekünk” (https://www.pannonianyp.hu/irjon-nekunk/) és a „Panaszt teszek” E-üzenet az ügyfélszolgálatnak” 

(https://www.pannonianyp.hu/panaszt-teszek/) alkalmazásban történő adatkezelések esetén a pénztártagokkal, érdeklődőkkel való kapcsolattartás és jogszabályban 

előírt panaszkezelési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév az érintett személy ügyviteli azonosítása kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

panaszkezelés esetén jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 29/A. § (1) és (9)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Tagsági azonosító szám - az érintett személy ügyviteli azonosítása önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - üzenetküldő e-mail cím ügyviteli azonosítása, válasz küldési 

cím 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

panaszkezelés esetén jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 29/A. § (1) és (9)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Telefonszám - egyeztetési lehetőség biztosítása önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Üzenet tartalom - kérdés, panaszügy kezelése, megválaszolása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

panaszkezelés esetén jogi kötelezettség 

teljesítése (Öpt. 29/A. § (1) és (9)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: bejelentéstől számított 5 év. 

A fenti táblázatban megjelölt „kötelező” jelleg kizárólag az „E-üzenet az ügyfélszolgálatnak” alkalmazás (illetve annak adott funkciója) használata vonatkozásában jelent 

kötelezően kezelendő, illetve megadandó adatot, ez az „E-üzenet az ügyfélszolgálatnak” alkalmazás használatának az előfeltétele, maga az „E-üzenet az 

ügyfélszolgálatnak” alkalmazás használata azonban nem kötelező a pénztártagok, érdeklődök számára. Az „E-üzenet az ügyfélszolgálatnak” alkalmazás használatával, az 

abba történő belépéssel és adatok megadásával a pénztártag, érdeklődő önkéntes, konkrét, jelen tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen 8.2 

pontban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a pénztártag, érdeklődők nem tudja használni az „E-üzenet az ügyfélszolgálatnak” 

alkalmazást, illetve annak adott funkcióját. 

8.3 Bankkártyás tagdíjbefizetés 
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A Pénztár honlapján „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazásban (https://www.pannonianyp.hu/bankkartyas-tagdijbefizetes/) történő adatkezelések esetén a 

tagdíjbefizetés bankkártyával történő teljesítése érdekében az alábbi adatokat kezeli:  

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett pénztártag ügyviteli azonosítása kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Tagsági azonosító szám - az érintett pénztártag ügyviteli azonosítása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Adóazonosító jel - az érintett pénztártag ügyviteli azonosítása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - értesítés küldése 

Értesítés küldése a tranzakcióról. 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Összeg - befizetés tranzakció összeg leírása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

IP cím - használt eszköz IP címe kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Tranzakció státusz - sikeres/sikertelen státusz kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: keletkezéstől számított 90 nap. 

A fenti táblázatban megjelölt „kötelező” jelleg kizárólag az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás (illetve annak adott funkciója) használata vonatkozásában jelent 

kötelezően kezelendő, illetve megadandó adatot, ez az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás használatának az előfeltétele, maga az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” 

alkalmazás használata azonban nem kötelező a pénztártagok számára. A „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás használatával, az abba történő belépéssel és adatok 

megadásával a pénztártag önkéntes, konkrét, jelen tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen 8.3 pontban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Az 

adatszolgáltatás elmaradása esetén a pénztártag nem tudja használni az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazást, illetve annak adott funkcióját. 

 

8.4 Hangfelvétel rögzítése  

A Pénztár telefonos ügyfélszolgálata fogyasztóvédelmi szempontok és jogszabályban előírt panaszkezelési kötelezettség teljesítése érdekében a telefonos 

kommunikációt rögzíti,  a hangfelvételt megőrzi és ennek során az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Hívás időpontja - minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi célok 

- jogszabályi előírás teljesítése 

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 29/A. (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Hívás időtartama - minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi célok 

- jogszabályi előírás teljesítése 

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 29/A. (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Hívó telefonszám - minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi célok 

- jogszabályi előírás teljesítése 

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 29/A. (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: keletkezéstől számított 5 év. 

Az Öpt. 29/A. (4) bekezdése alapján telefonon történő panaszkezelés esetén a Pénztár és a pénztártag közötti telefonos kommunikációt a Pénztár hangfelvétellel 

köteles rögzíteni, és a hangfelvételt öt évig köteles megőrizni. Ezen esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése az Öpt. jelen bekezdésben hivatkozott 

rendelkezése alapján. 

A Pénztár minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi célok érdekében a panaszkezelésen kívüli telefonos kommunikációt is hangfelvétellel rögzíti és 5 évig megőrzi. Ezen 

esetben az adatkezelés az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás ezen esetben 

előfeltétele telefonos kommunikációnak, erre tekintettel a hozzájárulás hiányában telefonos kommunikációra ebben az esetben nincs lehetőség és ebben az esetben 

az érintett egyéb úton (írásban vagy személyesen) tud eljárni, kommunikálni a Pénztárral. 

8.5 Képfelvétel rögzítése (video felvétel) 

8.5.1 A Pénztár székháza (1068 Budapest, Benczúr utca 11.) a pénztártagok és az érdeklődők számára nyilvános magánterület. Meghatározott helyeken személyi 

és vagyonbiztonsági, személy- és vagyonvédelmi, üzleti, pénztári és értékpapír titok védelmi okokból mozgókép (videó) felvétel készül. A felvételeket 

kizárólag a Pénztár megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetik meg, a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. 

8.5.2 A videófelvétel tényére és a kamerák által megfigyelt területre a bejáratnál és az épületen belül tájékoztató hívja fel a figyelmet. 

8.5.3 A rögzített videófelvétel megőrzésének ideje 5 nap.  
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8.6 A Pénztárral munkaviszony létesítésére irányuló pályázatra jelentkezők azonosítása és alkalmasságáról való meggyőződés céljából. 

8.6.1 A Pénztár lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek a hirdetésben meghatározott úton vagy módon 

(pl. elektronikus vagy papír alapon), illetve kiírt álláspályázat nélkül, hozzá jelentkezzenek.  

8.6.2 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Pénztárhoz valamilyen munkakör létesítése céljából jelentkezik.  

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett azonosításához szükséges kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Születési idő - az érintett azonosításához, megkülönbözetéséhez szükséges kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Megpályázott pozíció neve - jelentkezés beazonosításához szükséges kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Tapasztalatok – korábbi 

munkahely neve és az ott 

eltöltött időszak  

- pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a 

munkatapasztalatra vonatkozó adat, nyilatkozat  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Tapasztalatok – pozíció leírása  - pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a 

munkatapasztalatra vonatkozó adat, nyilatkozat  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Iskolai végzettség  - pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai 

végzettség  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Idegen nyelv ismeret, idegen 

nyelv és ismeret foka  
- pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv 

ismeretre vonatkozó adat, nyilatkozat  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Csatolt önéletrajz egyéb adatai  - pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, 

és annak munkakörhöz kapcsolódó releváns adatai  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Csatolt motivációs levél egyéb 

adatai 
- pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs 

levél  

kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Értesítési cím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes, 

az Igazgatótanács 

elnöke és tagja 

esetében kötelező 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

az Igazgatótanács elnöke és tagja esetében 

jogos érdek (Öpt. 24. § (5)) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Az Igazgatótanács elnöke és tagja esetében az Öpt. 24. § (5) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács 

ügyrendje értelmében lehetősége van az Igazgatótanácsnak 

ülés tartása nélkül, elektronikus úton határozatot hozni. A 

Pénztár jogos érdeke a hatékony döntéshozatal elősegítése, 

biztosítása.  

-  

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

 

Telefonszám - kapcsolattartás 

- A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Teszt eredménye  - amennyiben az adott pozíció betöltéséhez szükséges  kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: adott pozícióra történő kiválasztást követő 15 nap. 

 

8.7 A Pénztárban vezető tisztségviselővé történő jelölés és választás esetén történő adatkezelés 

A Pénztár nyilvántartásaiban a vezető tisztségviselők jelölése, megválasztása esetén az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2), 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Születési családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2), 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Anyja születési neve - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2) , 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Születési hely - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2) , 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Születési idő - az érintett ügyviteli azonosítása, hatósági bejelentés 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2) , 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Állampolgárság - az érintett ügyviteli azonosítása, hatósági bejelentés 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2), 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Állandó lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása, hatósági bejelentés 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2), 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Tartózkodási hely (állandó 

lakcím hiányában) 
- az érintett ügyviteli azonosítása, hatósági bejelentés 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2) , 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Értesítési cím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

Az Igazgatótanács elnöke és tagja esetében az Öpt. 24. § (5) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács 

ügyrendje értelmében lehetősége van az Igazgatótanácsnak 

ülés tartása nélkül, elektronikus úton határozatot hozni. A 

Pénztár jogos érdeke a hatékony döntéshozatal elősegítése, 

biztosítása.  

 

kötelező jogos érdek (Öpt. 24. § (5)) 

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

kötelező jogos érdek (Öpt. 24. § (5)) 

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Személyazonosságot igazoló 

okirat száma, típusa és 

érvényességi ideje 

- az érintett ügyviteli azonosítása, hatósági bejelentés 

- belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében az 

azonosítás során kötelezően rögzítendő adat 

- bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a Pmt. szerinti 

ügyfél átvilágítás körében a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése során kötelezően ellenőrizendő adat 

 

 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2) , 

20/B. § (4)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Büntetett vagy büntetlen 

előélet 
- jogszabályi feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése, 

hatósági bejelentés 

kötelező jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Foglalkozástól eltiltás hatálya - jogszabályi feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése,  

hatósági bejelentés 

kötelező jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Csatolt hatósági bizonyítvány - büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy: büntetőeljárás 

hatálya alatt nem áll, vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 20. § (2)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: megbízatás lejáratát követő 5 év. 

 

8.8 A Pénztárban küldötté vagy pótküldötté történő jelölés választás esetén történő adatkezelés 

A Pénztár nyilvántartásaiban a küldöttek, pótküldöttek jelölése, megválasztása esetén az alábbi adatokat kezeli:  

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása,  

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Születési családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Anyja születési neve - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Születési hely - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

kötelező 

 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Születési idő - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció  

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Állandó lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Tartózkodási hely (állandó 

lakcím hiányában) 
- az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Értesítési cím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- pénztári adminisztráció 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás  

önkéntes 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - kapcsolattartás 

 

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Telefonszám - kapcsolattartás 

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az 

érintettel történő hatékony kapcsolattartásra. 

önkéntes az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok hitelességének 

ellenőrzése 

kötelező 

 

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 21. § (1)) 

(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: megbízatás lejáratát követő 5 év. 

 

8.9 Promóciókhoz, akciókhoz, nyereményjátékokhoz, befizetést ösztönző kampányhoz kapcsolódó adatkezelések  

8.9.1 A Pénztár lehetővé teszi az érintettek számára, hogy önkéntes és kifejezett hozzájárulásuk alapján az alábbi célból történő személyes adataik megadásával 

a Pénztár által meghirdetett nyereményjátékokban, akciókban és promóciókban vegyenek részt, az adott játékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális 

nyereményjátékokkal, akciókkal és promóciókkal kapcsolatos szabályzatok és a részvételhez szükséges kitöltendő dokumentumok elérhetőek a Pénztár 
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honlapján (www.pannonianyp.hu). A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, tagsági azonosító, email cím, lakcím, 

postai értesítési cím, telefonszám. 

8.9.2 A promóciókban, akciókban, nyereményjátékokban és kampányokban történő részvétel és a szükséges adatok megadása önkéntes és kifejezett 

hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapul, amelyet a Pénztár promóciókban, akciókban, nyereményjátékokban és kampányokban történő önkéntes 

hozzájáruláson alapuló részvétellel megadottnak tekint.  

A Pénztár meghirdethet továbbá olyan promóciót, akciót, kampányt, amelyben az adott részvételi feltételt teljesítő pénztártag önkéntes hozzájárulása 

nélkül vesz részt. Ezen esetben az adatkezelés jogalapja a Pénztár azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), hogy többlet kötelezettséget nem 

eredményező plusz szolgáltatás nyújtson a pénztártagok számára.  

8.9.3 Az adatkezelés célja a promóciók, akciók, nyereményjátékok, befizetést ösztönző kampány lebonyolítása és ennek során az érintettek azonosítása, a 

nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása, valamint a kapcsolattartás.  

8.9.4 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni (pénztártag, 

belépni kívánó  személy, egyéb személy). 

8.10.5 Az adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Pénztár a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek 

bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 

legalább 8 év. 

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettek a hozzájárulásukat bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatják. 

 

8.10 A Pénztár által külön meghatározott feltételek mellett kötött csoportos élet- és baleset biztosítási védelem nyújtása érdekében kezelt adatok 

8.10.1 A Pénztár külön meghatározott feltételek mellett pénztártagjai meghatározott körére csoportos élet- és baleset biztosítást kötött. A szerződő fél a 

Pénztár, a biztosított a pénztártag, a Biztosító a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.). A biztosítás megkötésének célja a 

pénztártagok számára többlet kötelezettséget nem eredményező plusz szolgáltatás nyújtása, amely egyben a Pénztár jogos érdekének minősül. 

8.10.2 A biztosítási szerződés teljesülése érdekében a Pénztár tagjai vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező jogos érdek 

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

Anyja születési neve - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

kötelező jogos érdek  

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

- igényérvényesítés 

Születési hely - az érintett ügyviteli azonosítása 

-  tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező jogos érdek  

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

Születési idő - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező jogos érdek  

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

Állandó lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező jogos érdek  

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje: biztosítási jogviszony fennállását követő , illetve káresemény esetén az ebből eredő eljárás, elszámolás lezárását követő 90 nap 
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8.10.3 A Biztosított Pénztártag kedvezményezett jelölhet, amelyet a szerződő Pénztárnak kell benyújtania, a rendelkezést a Pénztár őrzi és káresemény 

bejelentése esetén átadja a Biztosítónak. A kedvezményezett jelölés kapcsán a Pénztár az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Pénztártag    

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Anyja születési neve - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Születési hely - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Születési idő - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Állandó lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Kedvezményezett    

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Anyja születési neve - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Születési hely - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Születési idő - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 
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Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Levelezési cím - az érintett ügyviteli azonosítása 

- tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

kötelező szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Részarány - tájékoztatás 

- igényérvényesítés 

 szerződés teljesítése  

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Kedvezményezett jelölés tanúk    

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása, az aláírt nyilatkozatok 

érvényességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása, az aláírt nyilatkozatok 

érvényességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Aláírás - az érintett ügyviteli azonosítása, az aláírt nyilatkozatok 

érvényességének és hitelességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Az adatok megőrzési, kezelési ideje:  biztosítási jogviszony fennállását követő, illetve káresemény esetén az ebből eredő eljárás, elszámolás lezárását követő 90 nap 

 

8.11 Egyéb érintettek (tanú, közjegyző, törvényes képviselő, gondnok, kapcsolattartó, meghatalmazó, meghatalmazott) adatainak kezelése  

8.11.1 Haláleseti kedvezményezett jelölést igazoló és egyéb tanúk esetében a Pénztár az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett ügyviteli azonosítása, az aláírt nyilatkozatok 

érvényességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Állandó lakcím - az érintett ügyviteli azonosítása, az aláírt nyilatkozatok 

érvényességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 

Aláírás - ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok érvényességének 

és hitelességének ellenőrzése 

kötelező 

 

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség 

teljesítése (Pp tv. 325. § (1) b)) 

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont) 
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8.11.2 A Pénztár az elsődleges adatkezelési cél, azaz a törvényi előíráson alapuló szolgáltatás nyújtásával (ideértve az elszámolást is) kapcsolatos tevékenysége 

során, jogszabályi megfelelés érdekében teljes bizonyító erejű dokumentumok formájában történő nyilatkozatokat kíván meg, amely során az érintett 

személy személyes adatain túl, más az elsődleges cél megvalósításához nem szorosan kapcsolódó egyéb érintett természetes személyek adatait is kezelheti. 

(belépési nyilatkozat, meghatalmazások).  

8.11.3 A fentieken túl a Pénztár elsődleges adatkezelése során akár a másodlagos adatkezelési célok teljesítése során, ahhoz nem szükségszerűen kapcsolódó 

egyéb érintett személyes adatával is kapcsolatba kerülhet, amely tevékenység során az egyéb érintett önkéntes hozzájárulása vagy ráutaló magatartása 

alapján kezeli az adatokat.  

8.11.4 Az adatkezelés célja: a jogviszony létrejöttéhez fűződő joghatás kiváltása, kapcsolattartás, szerződés teljesítés. 

 

8.12 Cookie használat 

8.12.1 A “cookie” vagy „süti”egy olyan kis adatcsomag, amelyet a látogatott weboldal webservere a weboldalakon tett látogatások során a felhasználó 

számítógépének böngészőprogramjában, a háttértárlón eltárol, és később onnan kiolvashat. A cookie révén a felhasználó böngészője egyedileg 

azonosítható lesz. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet 

számítógépes vírusokat továbbítani. Ha a felhasználó a weboldal látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja. 

8.12.2 A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről (időnként ezt célszerű is megtenni), illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. 

A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van 

lehetőség. 

8.12.3 A Pénztár cookie szabályzata és a kapcsolódó tájékoztatás https://www.pannonianyp.hu/jogi-nyilatkozat/ oldalon érhető el. 
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IX. KÖZÖS ADATKEZELÉS  

9.1 A Pénztár más szervezetekkel közös adatkezelői tevékenységet nem végez. 

X. ADATFELDOLGOZÓK  

10.1 A Pénztárral kiszervezett tevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban álló 

adatfeldolgozást végző szervezetek és a Pénztár munkavállalói jogosultak az érintettek személyes 

adatait a tevékenységükhöz szükséges célból és mértékben megismerni és kezelni.  

10.2 A személyes adatok megismerésére a Pénztár, továbbá az alábbi adatfeldolgozást végző 

szervezetek, illetve ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak: 

Szervezet Tevékenység 

Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. 

 

székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11. 

cg.: 01 10 047117 

 

- informatikai rendszer üzemeltetése 

IRF Szoftverház Kft. 

 

székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 25. 

cg.: 01-09-363158 

 

- informatikai rendszer fejlesztése  

Esetileg eljáró közjegyző - nyereményjátékokhoz kapcsolódó sorsolás 

lebonyolítása 

Ügyfél-átvilágítást végzők a 

http://www.pannonianyp.hu/ugyfel-atvilagitas/ 

oldalon közzétett személyek, szervezetek 

- ügyfél-átvilágítás 
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XI. ADATTOVÁBBÍTÁS  

A Pénztár, mint Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, 

az érintett adatait továbbítja szerződéses Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával. 

▪ Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. 

jogos érdek) lehet. A Pénztár alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az 

érintettet írásban tájékoztatja. 

▪ Az adatkezelés célja a megbízó Partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények teljesítésével. 

▪ Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az 

Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 

▪ Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

▪ Adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

A Pénztár az alábbi szolgáltatások támogatásaként az ott megjelölt szervezeteknek továbbít adatot, a pénztártag erre irányuló kifejezett, konkrét, egyértelmű 

és önkéntes hozzájárulása alapján: 

 

11.1 Bankkártyás tagdíjbefizetés lebonyolítása 

11.1.1 A Pénztár honlapján „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazásban (https://www.pannonianyp.hu/bankkartyas-tagdijbefizetes/) történő adatkezelések 

esetén a tagdíjbefizetés bankkártyával történő teljesítése érdekében az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) részére az 

alábbi adatokat továbbítja: 

Kezelt adat fajtája Adatkezelés célja és indoka Jelleg Az adatkezelés jogalapja 

Családi név és utónév - az érintett pénztártag ügyviteli azonosítása kötelező 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Tagsági azonosító vagy 

adóazonosító szám 
- az érintett pénztártag ügyviteli azonosítása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

E-mail cím - értesítés küldése 

Értesítés küldése a tranzakcióról. 

kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Összeg - befizetés tranzakció összeg leírása kötelező az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) 
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11.1.2 A fenti táblázatban megjelölt „kötelező” jelleg kizárólag az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás (illetve annak adott funkciója) használata 

vonatkozásában jelent kötelezően továbbítandó, illetve megadandó adatot, ez az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás használatának az 

előfeltétele, maga az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazás használata azonban nem kötelező a pénztártagok számára. A „Tagdíjbefizetés 

bankkártyával” alkalmazás használatával, az abba történő belépéssel és adatok megadásával a pénztártag önkéntes, konkrét, jelen tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen 11.1 pontban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a pénztártag 

nem tudja használni az „Tagdíjbefizetés bankkártyával” alkalmazást, illetve annak adott funkcióját. 

11.1.3 Adattovábbítás célja: a bankkártyás tagdíjfizetést lebonyolítók (felhasználók) részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók 

visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját 

támogató, csalás felderítő rendszer). 

 

11.2 A Pénztár által külön meghatározott feltételek mellett kötött csoportos élet- és baleset biztosítási szerződés teljesítése érdekében továbbított adatok 

11.2.1 A Pénztár a biztosítási esemény bekövetkeztének tudomására jutásakor a 8.10 pont szerint kezelt adatokat a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1097 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület) részére a szerződés teljesítése érdekében átadja. 

11.2.2 Adattovábbítás célja: a biztosítási szerződés teljesítése, káresemény elszámolása. 

11.2.3 A Pénztár a biztosítási esemény bekövetkeztét követően hozzá benyújtott biztosítói „Szolgáltatás igénybejelentő lap” és mellékleteit a CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület) részére továbbítja, azokat nyilvántartásaiban nem tárolja. 

 

 

11.3 Banki személyi kölcsön nyújtása (ún. tagi lekötés) érdekében továbbított adatok 

11.3.1 A Pénztár – banki személyi kölcsön nyújtására vonatkozóan – a pénztártag által megjelölt hitelintézet részére a pénztártag önkéntes, konkrét és 

egyértelmű szándékával és hozzájárulásával létrejött jogviszony alapján jogosult a szerződés teljesítése és az Öpt 47. § (7) bekezdés szerinti kölcsön 

igénylése érdekében, személyes adatokat (pénztártag neve, születési név, anyja neve, születési hely, idő, tagsági azonosító szám) ügyfél azonosítás 

céljából, valamint a pénztártag egyéni számlájának egyenlegéről – a hitel alapjául szolgáló kölcsön összeg meghatározására – a hitelintézet által kért 

információt átadni. 

11.3.2  Adattovábbítás célja: Öpt. 47. § (7) bekezdése szerint egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötés felvezetése. 
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XII. BIZTONSÁGI MENTÉSEK KEZELÉSE  

12.1 A Pénztár informatikai rendszereiről és azokban tárolt adatokról rendszeresen mentéseket 

készít. A mentések készítésének célja egyrészt a rendkívüli helyzetekre való felkészülés 

(biztonsági cél), másrészt az adatok sértetlenségének bizonyítható garantálása (bizonyítási cél). 

12.2 A Pénztár a mentéseket különleges fizikai védelemmel, egyéb számítástechnikai eszközeitől 

elkülönítetten őrzi, és szabályzataiban garantálja, hogy azokat az őrzés helyéről csak az 

olvashatóság ellenőrzésére, biztosítására, katasztrófa helyzetben vagy hatósági megkeresés 

esetén és a minimálisan szükséges időre lehet elvinni. A mentések megőrzési ideje legfeljebb 8 

év.  

XIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek és az Egyéb Érintettnek a jogszabályban 

meghatározott, az alább összefoglalt jogai vannak.  

 

13.1 Tájékoztatáshoz való jog 

13.1.1 A Pénztár érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében a weboldalán elérhetővé teszi az 

aktuális Adatkezelési Tájékoztatóját. 

13.1.2 Az Adatkezelési Tájékoztatóban az érintett az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, amennyiben adattovábbítás történik, ennek tényéről, a címzett nevéről, 

elérhetőségéről, aki felé az adatokat továbbították, adatfeldolgozás tényéről, az érintett 

jogairól és jogorvoslati lehetőségekről az adatkezelést megelőzően tájékozódhat. 

13.1.3 Az érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésekről. 

13.1.4 A Pénztár a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, írásban 

adja meg a tájékoztatást. Egyes törvényekben meghatározott esetekben a Pénztárnak a 

törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást meg kell tagadnia. 

13.1.5 A tájékoztatás díjmentes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben, illetve ha az 

érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ésszerű díj állapítható meg, amelynek mértéke 

1000,- Ft/tájékoztatás. A már megfizetett díjat vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes 

kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 

13.2 Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés) 

13.2.1 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 
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f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár. 

13.2.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

13.2.3 Az érintett által gyakorolt hozzáférési jog esetén a Pénztár az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát a pénztártag rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért 

további másolatokért a Pénztár az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 

számíthat fel, amelynek mértéke 300,- Ft/oldal. 

13.2.4 Ha a pénztártag elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett 

másként kéri. 

 

13.3 Helyesbítéshez való jog (pontatlan adatok helyesbítése, kiegészítése) 

13.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

13.3.2 A pénztártagok kötelesek az adataikban bekövetkezett változásokról a Pénztárt 

haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesíteni. A 

pénztártagok adatváltozási kötelezettségének elmulasztásából eredő következményekért 

felelősség a pénztártagokat terheli. 

 

13.4 Törléshez - „az elfeledtetéshez” való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

esetén) 

13.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak 

kezelése esetén az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk 

(2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

13.4.2 A Pénztár nem törölheti azon adatokat, amelyek kezelését jogszabály írja elő, vagy szerződés 

teljesítéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a Pénztár köteles a jogszabályban előírt időtartam 

figyelembevételével megőrizni és csak ezen időszakok lejárta után lehetséges az adatot 
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törölni. 

 

13.5 Adatkezelés korlátozásához való jog; 

13.5.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy 

az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

13.5.2 Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

13.6 Adathordozhatósághoz való jog 

13.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (önkéntes hozzájárulás alapján 

történő adatkezelés) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, 

vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

13.6.2 Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását. 

13.6.3 Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

13.7 Automatikus döntéshozatal 

13.7.1 A Pénztár nem alkalmaz teljesen automatikus döntéshozatalt. 

 

13.8 Tiltakozáshoz való jog 

13.8.1 Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha 

▪ az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

▪ az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

13.8.2 A Pénztár a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hoz, és döntéséről az 
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érintettet írásban tájékoztatja. 

13.8.3 Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

13.8.4 Az érintettek tiltakozhatnak továbbá személyes adataik kezelése ellen, ha a személyes adatok 

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik. Ha az érintett tiltakozik 

a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

13.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

13.9.1 Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 

helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

13.9.2 Az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszok esetében a felügyeletet gyakorló hatóság a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

 

13.10 Bírósági jogorvoslathoz való jog 

13.10.1 A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való fentiek szerinti jog – sérelme nélkül, 

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti 

jogait. 

13.10.2 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 

eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 

is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 

jogkörében eljáró közhatalmi szerve 

13.10.3 Az érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz önkéntes hozzájárulás alapján kezelt 

adatok vonatkozásában hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére, elektronikus levelezési (e-

mail) címre megtett nyilatkozattal bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

13.11 Adatkezeléshez fűződő érintetti jogok korlátozása  

13.11.1 Amennyiben valamely személyes adatok kezelését jogszabály, törvény írja elő, úgy ezen 

adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó jogi intézkedések korlátozhatják az érintett 

pénztártagokat megillető adatkezeléssel kapcsolatos, és jelen Adatkezelési Tájékoztató XIII. 

fejezet 1-13. pontjában meghatározott jogaik és kötelezettségeik hatályát, ha a korlátozás 

tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint azok az 

alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban: 

a) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, 

illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető 

veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;  

b) felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;  

c) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;  

d) polgári jogi követelések érvényesítése.  
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13.11.2 Az érintettek az Adatkezelési Tájékoztató XIII. fejezet 1-13. pontjaiban felsorolt érintetti 

jogaival korlátozottan élhet, amennyiben az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó 

valamely személyes adatok kezelését jogszabály, törvény írja elő.  

XIV. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS 

14.1 Az Érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, azok érvényesítésére 

és a jogorvoslati lehetőségekre a GDPR 15-22. cikkei, valamint 77. és 79. cikkei irányadóak. 

14.2 Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu. 

14.3 A Pénztár felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB) (posta cím: 1534 Budapest, 

BKKP, Pf.: 777., ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., E-mail: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu) 

14.4 Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

XV. ADATBIZTONSÁG 

15.1 A Pénztár a GDPR 32. cikkében foglaltak figyelembe vételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 

adatbiztonságot garantálja, ideértve személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását. 
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1. számú mellélet  

 

Fogalmak, értelmező rendelkezések 
 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:  

 

érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen 

Érintettek: 3.1. pontban meghatározott természetes személyek  

a Pénztárba belépni szándékozók: olyan természetes személyek, akik a belépési szándékukról 

nyilatkoztak, tagsági jogviszonyuk létrehozása és visszaigazolása folyamatban van.  

a Pénztárral kapcsolatot létesítők: olyan érdeklődő személyek, akik az alábbi csatornák valamelyikén 

(chaten, visszahívás kéréssel, e-mailen, telefonon és az ügyfélszolgálaton személyesen) 

felkeresték a Pénztárt.  

pénztártagok: olyan természetes személyek, akik az Alapszabály rendelkezései alapján taggá váltak.  

munkáltatók: belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező jogi személyek, bejegyzett 

cégek, személyi egyesülések és egyéb szervezetek, egyéni és társas vállalkozók, ideértve a 

belföldön lakóhellyel rendelkező magánszemélyeket is, valamint a járulék tekintetében a Tbj-

tv. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztató a munkaviszony alapján foglalkoztatottak tekintetében.  

támogatók: olyan természetes vagy jogi személyek – kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések 

kedvezményének átutalása tekintetében –, akik (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy 

nem pénzbeli szolgáltatást teljesítik (a továbbiakban: adomány) a Pénztár javára 

ellenszolgáltatás kikötése nélkül.  

szerződött partnerek: a Pénztárral szerződéses jogviszonyban álló természetes- vagy jogi személyek, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.  

tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja alapján meghatározott természetes személy. (Szolgáltatás, 

egyéb kifizetés igénybevétele esetén amennyiben a pénztártag akadályoztatva van, 

meghatalmazott útján is eljárhat. Ebben az esetben az egyéni számla tényleges tulajdonosa, 

mint meghatalmazó nevében jár el a meghatalmazott.)  

haláleseti kedvezményezettek: a pénztártag által megjelölt természetes személyek, akik a pénztártag 

halála esetén az Öpt.-ben és a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon az egyéni 

számlára jogosulttá válnak.  

örökösök: haláleseti kedvezményezettek jelölésének hiányában azon a természetes személyek, akik a 

pénztártag halála esetén Öpt.-ben és a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon az 

egyéni számlára jogosulttá válnak.  

tagszervezők: a Pénztár részére pénztártagokat beléptető természetes- vagy jogi személyek. A 

tagszervező alvállalkozót vehet igénybe. Azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a 

tevékenységet saját maga végezte volna. A tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra a 

tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

kapcsolattartók: a munkáltatói tag, valamint jogi személyiséggel rendelkező tagszervező által a 

Pénztárral való kapcsolattartásra kijelölt természetes személyek.  

Egyéb Érintettek: 3.2. pontban meghatározott természetes személyek.  

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 

[érintett] kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret – és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  
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különleges adat: a Pénztár különleges adatként a rokkantsági ellátásban részesülő állapotáról és 

ellátásáról rendelkező határozatban szereplő egészségi állapotra vonatkozó személyes 

adatot kezeli.  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Az 

adatkezelő a Pénztár.)  

címzettek: természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek; 

közhatalmi szervek, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.  

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy az adatállományokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.  

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. (Az 

adatfeldolgozók az Alapszabályban megjelölt kiszervezett tevékenységet végzők és 

közreműködőik.)  

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.  

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.  

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi – vagy bármely egyéb szerv, amely 

nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.  

egyéni számlaértesítő: a Pénztár működését szabályozó jogszabályok által előírt, az egyéni és/vagy 

szolgáltatási számla alakulásáról és egyéb adatairól szóló dokumentum.  

személyes adatokat tartalmazó tagi értesítő: a pénztártag személyes adatait és egyéni számla 

egyenlegével, forgalmával kapcsolatos információkat tartalmazó papíralapú vagy elektronikus 

dokumentum.  

sütik: a süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül az érintett számítógépére, amikor egy weboldalt 

meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt 

gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a 

weboldal használatát a felhasználók számára. 


