
Adatkezelési tájékoztató a Pannónia 
Nyugdíjpénztár 

egyéb tájékoztatási és marketing célú 
adatkezeléséről 

I. TISZTELT PÉNZTÁRTAGUNK, TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Jelen „Egyéb tájékoztatási és marketing célú Adatkezelési Tájékoztató” (továbbiakban: 
Tájékoztató) célja, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár („Pénztár”) egyéb tájékoztatási céllal és 
marketing céllal gyűjtött személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezelés 
körülményeiről átlátható, világos, és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és vegye figyelembe, hogy az kizárólag a fenti 
célból gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat 
foglalja össze, amelyeket kiegészítenek a https://www.pannonianyp.hu/adatkezelesi-
tajekoztato/ honlapon elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak is és amely 
Általános Adatkezelési Tájékoztatóban talál a Pénztár adatkezelésével kapcsolatos részletes 
tájékoztatást. 

II. ADATKEZELŐ:

Pannónia Nyugdíjpénztár (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11. nyilvántartási szám: 
01-04-0000052) 

III. ADATFELDOLGOZÓ:

A Pénztár adatfeldolgozót nem vesz igénybe 

IV. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK:

A Pénztár tagjai, valamint a pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot kitöltő 
személyek. 

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:  

A Pénztár adatkezelésnek célja, hogy az alábbi témákban közvetlen megkereséssel éljen 
pénztártagjai, pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot kitöltő személyek felé: 

▪ Általános tájékoztató, hírlevél
▪ Személyre szabott tájékoztató, hírlevél küldése
▪ Nyereményjátékokra, akciókra vonatkozó tájékoztató, hírlevél küldése
▪ Kérdőíves megkeresés

https://www.pannonianyp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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VI. A KEZELT ADATOK KÖRE: 

Adatkezelés célja Álalános tájékoztató, hírlevél küldése 

Ön erre vonatkozó önkéntes hozzájárulása megadásával jelezheti a Pannónia Nyugdíjpénztár felé, 
hogy küldhetünk elektronikus levélben és/vagy postai úton tájékoztatást a Pénztár pénztári törvény 
szerinti szolgáltatási körét érintő jogszabály változásokkal, a szolgáltatások igénybevételének 
feltételeivel, elszámolásokkal kapcsolatos, továbbá a Pénztár honlapjával, elektronikus 
szolgáltatásaival kapcsolatos lehetőségekről és azok változásairól. A lehetőség igénybevételével Ön 
naprakész információkkal rendelkezhet a Pannónia Nyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatásokról, 
azok igénybevételének, használatának lehetőségeiről, és azok változásairól. 

Önkéntes hozzájárulása magadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Pénztár a fent megjelölt 
adatkezelési célból közvetlenül tájékoztatást küldhessen Önnek a fentiek vonatkozásában és az Ön 
által ebből a célból megadott személyes adatait (név, e-mail cím, postai értesítési cím) a Pénztár e 
célból kezelhesse.  

Az önkéntes hozzájárulása megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a „Általános tájékoztató, hírlevél 
küldése” hozzájárulás, feliratkozás bármikor, indokolás nélkül ingyenesen visszavonható 
(leiratkozás) az alábbiakban megjelöltek szerint.  Az elektronikus levelezési cím megadása esetén 
javasoljuk, olyan címet adjon meg, amelyhez arra jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. (A 
közös és munkahelyi címek használatát javasoljuk mellőzni.) 

Kezelt adatok fajtája ▪ név 
▪ e-mail cím 

▪ postai értesítési cím 
Adatkezelés jogalapja „Érintett hozzájárulása” jogalap [GDPR 6. cikk (1) a) pont)] 

Adatok forrása Pénztártag, pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot 
kitöltő személy 

Adatok jellege Önkéntes 

Adatkezelés időtartama A pénztártagság megszűnéséig, de legfeljebb az Érintett 
hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig 

Közös adatkezelés 
(másik adatkezelő 
megnevezése) 

Nem 

Automatizált döntéshozatal Nem 

Adattovábbítás címzettje 
Közlés célja (ha van címzett) 

- 

 

Adatkezelés célja Személyre szabott tájékoztató, hírlevél 
küldése 

Ön erre vonatkozó önkéntes hozzájárulása megadásával jelezheti a Pannónia Nyugdíjpénztár felé, 
hogy küldhetünk elektronikus levélben és/vagy postai úton egyéni számla egyenlegével, forgalmával 
(jóváírások és terhelések), aktuális befizetési állapotával és befizetési javaslatokkal kapcsolatos 
információkat, azaz bizalmasan kezelendő pénzügyi adatokat. 

Önkéntes hozzájárulása magadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Pénztár a fent megjelölt 
adatkezelési célból közvetlenül tájékoztatást küldhessen Önnek a fentiek vonatkozásában és az Ön 
által megadott személyes adatait (név, e-mail cím, postai értesítési cím) a Pénztár e célból 
kezelhesse. 



 

 

 

 

Az önkéntes hozzájárulása megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a „Személyre szabott 
tájékoztató, hírlevél küldése” hozzájárulás, feliratkozás bármikor, indokolás nélkül ingyenesen 
visszavonható (leiratkozás) az alábbiakban megjelöltek szerint. Az elektronikus levelezési cím 
megadása esetén javasoljuk, olyan címet adjon meg, amelyhez arra jogosulatlan személyek nem 
férhetnek hozzá. (A közös és munkahelyi címek használatát javasoljuk mellőzni.) 

Kezelt adatok fajtája ▪ név 
▪ e-mail cím 
▪ postai értesítési cím 

Adatkezelés jogalapja „Érintett hozzájárulása” jogalap [GDPR 6. cikk (1) a) pont)] 

Adatok forrása Pénztártag, pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot kitöltő 
személy 

Adatok jellege Önkéntes 

Adatkezelés időtartama A pénztártagság megszűnéséig, de legfeljebb az Érintett 
hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig 

Közös adatkezelés 
(másik adatkezelő 
megnevezése) 

Nem 

Automatizált döntéshozatal Nem 

Adattovábbítás címzettje 
Közlés célja (ha van címzett) 

- 

 

Adatkezelés célja Nyereményjátékokra, akciókra vonatkozó 
tájékoztató, hírlevél küldése 

Ön erre vonatkozó önkéntes hozzájárulása megadásával jelezheti a Pannónia Nyugdíjpénztár felé, 
hogy küldhetünk elektronikus levélben és/vagy postai úton a Pénztár akcióival, nyereményjátékaival 
kapcsolatos tájékoztatást. 
Önkéntes hozzájárulása magadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Pénztár a fent megjelölt 
adatkezelési célból közvetlenül tájékoztatást küldhessen Önnek a fentiek vonatkozásában és az Ön 
által megadott személyes adatait (név, e-mail cím, postai értesítési cím) a Pénztár e célból 
kezelhesse. 
Az önkéntes hozzájárulása megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a „Nyereményjátékokra, akciókra 
vonatkozó tájékoztató, hírlevél küldése” hozzájárulás, feliratkozás bármikor, indokolás nélkül 
ingyenesen visszavonható (leiratkozás) az alábbiakban megjelöltek szerint.  Az elektronikus 
levelezési cím megadása esetén javasoljuk, olyan címet adjon meg, amelyhez arra jogosulatlan 
személyek nem férhetnek hozzá. (A közös és munkahelyi címek használatát javasoljuk mellőzni.) 

Kezelt adatok fajtája ▪ név 
▪ e-mail cím 
▪ postai értesítési cím 

Adatkezelés jogalapja „Érintett hozzájárulása” jogalap [GDPR 6. cikk (1) a) pont)] 

Adatok forrása Pénztártag, pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot kitöltő 
személy 

Adatok jellege Önkéntes 

Adatkezelés időtartama A pénztártagság megszűnéséig, de legfeljebb az Érintett 
hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig 

Közös adatkezelés 
(másik adatkezelő 
megnevezése) 

Nem 

Automatizált döntéshozatal Nem 

Adattovábbítás címzettje 
Közlés célja (ha van címzett) 

- 



 

 

 

 

Adatkezelés célja Kérdőíves megkeresés 
Ön erre vonatkozó önkéntes hozzájárulása megadásával jelezheti a Pannónia Nyugdíjpénztár felé, 
hogy elektronikus levélben és/vagy postai úton és/vagy telefonon megkeressük a Pénztár 
szolgáltatásaival, működésével, elképzeléseivel és jogszabályi változásokkal kapcsolatos véleménye 
megismerése, felmérése céljából. 

Önkéntes hozzájárulása magadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Pénztár a fent megjelölt 
adatkezelési célból Önt megkereshesse a fentiek vonatkozásában és az Ön által megadott 
személyes adatait (név, e-mail cím, postai értesítési cím, telefonszám) véleménye megismerése, 
felmérése céljából kezelhesse. 

Az önkéntes hozzájárulása megadásával Ön tudomásul veszi, hogy az „Kérdőíves megkeresés” 
hozzájárulás, feliratkozás bármikor, indokolás nélkül ingyenesen visszavonható (leiratkozás) az 
alábbiakban megjelöltek szerint. Az elektronikus levelezési cím megadása esetén javasoljuk, olyan 
címet adjon meg, amelyhez arra jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. (A közös és 
munkahelyi címek használatát javasoljuk mellőzni.) 

Kezelt adatok fajtája ▪ név 
▪ e-mail cím 
▪ telefonszám 

▪ postai értesítési cím 
Adatkezelés jogalapja „Érintett hozzájárulása” jogalap [GDPR 6. cikk (1) a) pont)] 

Adatok forrása Pénztártag, pénztártaggá válni kívánó, belépési nyilatkozatot 
kitöltő személy 

Adatok jellege Önkéntes 

Adatkezelés időtartama A pénztártagság megszűnéséig, de legfeljebb az Érintett 
hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig 

Közös adatkezelés 
(másik adatkezelő 
megnevezése) 

Nem 

Automatizált döntéshozatal Nem 

Adattovábbítás címzettje 
Közlés célja (ha van címzett) 

- 

 

VII. A KEZELT ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA: 

A Pénztár az Ön önkéntesen megadott adatait nyilatkozata a pénztártagsági jogviszonya 
megszűnéséig, de legfeljebb a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli. 
  



 

 

 

 

VIII. AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT, HOZZÁJÁRULÁS 

VISSZAVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI: 

▪ írásban, postai úton küldött nyilatkozatban (Pannónia Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest 
Pf. 50.) 

▪ személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Benczúr utca 11.) 

▪ a epapir@pannonianyp.hu címre küldött, AVDH-hitelesítéssel, vagy egyéb 
elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumban 

▪ a Pénztár honlapján elérhető PannonPortT Tagi portálon belül küldött üzenetben 

▪ a Pénztár honlapján elérhető PannonPortT Tagi portálon belül elérhető nyilatkozat 
felületen 

 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 
 

IX. AZ ÖN, MINT ÉRINTETT JOGAI: 

Az Érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek részletes szabályai a Pénztár 
Általános Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók. 
 

X. A PÉNZTÁR BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐSÉNEK 

ELÉRHETŐSÉGEI:  

▪ postai úton: a Pannónia Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest Pf. 50.,  

▪ elektronikus úton: az  adatkezeles@pannonianyp.hu 

▪ telefonon: a 06-1-478-400-es  
 
Az Érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Pénztár belső adatvédelmi felelősénél élhet, 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk 
Miksa u. 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.), illetve bírósághoz fordulhat. A jogorvoslati 
lehetőségek részletes szabályait a Pénztár www.pannonianyp.hu oldalon „Általános 
Adatkezelési Tájékoztató” cím alatt találja meg. 
  
A jelen tájékoztatásban nem szabályozott kérdésekben a Pénztár Általános Adatkezelési 
Tájékoztatója irányadó. 

 

Közzététel: 2021. április 1. 
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