ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

I.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

1.1 Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy biztosítsa, hogy a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti
Önsegélyező Pénztárba (székhely: 1072 Budapest, Nyár u.12. ‐ továbbiakban: a Pénztár) belépni
kívánó személyek és a pénztártagok, az elhunyt pénztártag hátramaradottjai, 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, ideértve különösen az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletét (General Data
Protection Regulation – „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”).
1.2 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, amely az alábbi weboldalon
érhető el: https://www.mokpenztar.hu.
1.3 Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más 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.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon
szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Pénztár https://www.mokpenztar.hu alatti
weboldalán hirdető, vagy azon más módon megjelenő, a Pénztáron kívüli harmadik személyek
szolgáltatásaihoz, vagy az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan
weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Pénztár
https://www.mokpenztar.hu alatti weboldalán található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra
a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések
irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Pénztár semmilyen felelősséget nem vállal.
1.5 A
Pénztár
a
jelen
Adatkezelési
Tájékoztatót
a
weboldalán
teszi
közzé
(https://www.mokpenztar.hu). 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 Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében érintettnek minősülnek az alábbi személyek: a
Pénztárba belépni kívánó személyek, a pénztártagok, az elhunyt pénztártag hátramaradottjai, a
kedvezményezettek (haláleseti), a természetes személyes örökösök, valamint a munkáltatói tag
képviseletében, nevében eljáró személyek, a munkáltatói tag és a nem természetes személy
tagszervező tényleges tulajdonosai, kapcsolattartói (továbbiakban együttesen: Érintett).
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,
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meghatalmazott, kiszervezet tevékenységet végzők, stb. ‐ (továbbiakban együttesen: Egyéb
Érintett).
1.7 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:
1.8 A Pénztár mint adatkezelő adatai:
Név:
Székhely:

MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár
1072 Budapest, Nyár u.12.

Nyilvántartási szám:

01-04-0000306

Weblap:
Levelezési cím:
Telefon:
E‐mail:
Adatvédelmi Tisztviselő:
Adatvédelmi kérelmek:

https://www.mokpenztar.hu/
1072, Budapest Nyár u. 12.
(1)‐610‐5340
info@mokpenztar.hu
Paczolai Szabolcs 1441 Budapest Pf. 50
amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy
elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1072 Budapest,
Nyár u. 12. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30
napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás:
az alább részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást.
Harmadik országba adattovábbítás: nem történik harmadik országba továbbítás.
II.

Adatkezelési célok

2.1 A Pénztár az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
2.2 Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a Pénztár pénztártagjai, illetve az elhunyt pénztártag
hátramaradottja számára az Alapszabályában és az Öpt.‐ben meghatározottak szerint pénztári
szolgáltatásokat nyújtson, 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.
2.3 A Pénztár továbbá a rá irányadó, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján, az abban meghatározott
adatkörben és célból is folytat adatkezelést, ezen adatkezelés – figyelemmel többek között a
Pénztárral munkáltatói tagi hozzájárulás fizetésére vonatkozólag szerződéses jogviszonyban álló
munkáltatók vonatkozásában, valamint a hátramaradottak részére történő szolgáltatás teljesítés,
és a haláleseti kedvezményezettek, illetve az örökösök részére történő kifizetések vonatkozásában
fennálló kötelezettségekre – nem pénztártag természetes személyek vonatkozásában is a
személyes adatok kezelésével jár.
2.4 A Pénztár fentieken túlmenően a Pénztár által nyújtott szolgáltatások teljesítése, elősegítése,
támogatása érdekében az alábbi célokból is kezel személyes adatokat:
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‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

III.

a weblapon történő adatkezelések a belépési nyilatkozatot a weblapon kitöltő, a
Pénztárba belépni kívánó személyek vonatkozásában,
hangfelvételek készítésekor (telefonos ügyfélszolgálat esetén, és/vagy jogszabályi
kötelezettség teljesítése érdekében),
a Pénztárba belépési nyilatkozatot benyújtó, de pénztártaggá (még) nem váló
természetes személyek adatainak a kezelése (szerződéskötésre irányuló adatkezelés),
a Pénztárral munkaviszony létesítésére irányuló állásajánlatra, pályázatra jelentkező
személyek azonosítása és alkalmasságáról való meggyőződés, valamint a kiválasztás
lebonyolítása céljából,
tagszervező igénybevétele esetén a jutalékfizetés teljesítésekor,
marketingtevékenység során (az érintettek önkéntes, kifejezett és egyértelmű
hozzájárulásával),
egyéb érintettek (tanú, közjegyző, törvényes képviselő, gondnok, kapcsolattartó,
meghatalmazó, meghatalmazott) adatainak kezelése,
egyéb, technikai célú adatkezelések során, mint például mentések készítéskor és
őrzésekor (az Öpt. 40/C. 6. bekezdése alapján, az adatok helyreállíthatóságának
érdekében).

A kezelt személyes adatok köre

A Pénztár a II. pont meghatározott adatkezelési célok figyelembe vételével az alábbi személyes
adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célból és adatkezelési jogalapon.
A belépni kívánó személyek, illetve a pénztártagok esetében az adatkezelés a (belépni kívánó)
pénztártag tudtával önkéntes, konkrét és kifejezett hozzájárulásával létrejött szerződés (a pénztártag
által jelölt haláleseti kedvezményezettek és az örökösök esetében az adatkezelést lehetővé tevő
jogszabályi előírás) alapján történik.
A belépési nyilatkozat aláírásával, illetve a https://www.mokpenztar.hu/belepes/ oldalon a belépési
nyilatkozat kitöltésével a belépni kívánó személyek kifejezetten tudomásul veszik a megadott
személyes adatainak a pénztári tevékenység folytatásával, illetve a pénztári szolgáltatások nyújtásával
összefüggésben történő teljes körű kezelését, a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint.
Az alábbi táblázatban „kötelező” jelleggel megjelölt adatok megadása a pénztári szolgáltatások
nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában a pénztártagság nem hozható létre, illetve a szolgáltatás
nem vehető igénybe.
A Pmt. által előírt ügyfél‐átvilágítási intézkedések során, a Pénztár által kért és rögzítendő személyes
adatok kezelése a Pmt. Pénztárra kötelezően irányadó rendelkezésein alapul.
Az alábbi táblázatban „önkéntes” jelleggel megjelölt adatok vonatkozásában az Érintettek és Egyéb
Érintettel a jelen megfelelő Adatkezelési Tájékoztatás birtokában önkéntesen, konkrétan és
kifejezetten hozzájárulnak és beleegyezésüket adják, hogy a Pénztár az „önkéntes” jelleggel megjelölt
személyes adataikat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve az alábbi táblázatban meghatározott
feltételekkel, célra és ideig kezelje a pénztári tevékenység folytatásával, a pénztári szolgáltatások
nyújtásával összefüggésben.
Az alábbi táblázatban „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
alábbi táblázatban megjelölt adatkezelési cél a Pénztár által nem teljesíthető.
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A belépni kívánó személy, illetve a pénztártag a haláleseti kedvezményezettre vonatkozó adatokat
abban az esetben jogosult megadni, amennyiben az erre vonatkozó adatkezeléshez (ideértve a
kedvezményezettre vonatkozó adatoknak a 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.
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 kezelt adat fajtája
(érintettek köre)

Adatkezelés célja és indoka

Családi név és
utónév
(minden Érintett)

‐
‐
‐
‐

Születési
családi
név és utónév

‐
‐
‐

(minden Érintett)

Anyja
születési
neve
(minden Érintett)

‐

Születési hely
(minden Érintett)

‐

‐

‐
Születési idő
(minden Érintett)

‐
‐

Nem nő/férfi
(pénztártag,
hátramaradott,
haláleseti
kedvezményezett)
Adóazonosító jel
(pénztártag)

‐

‐
‐

az érintett ügyviteli azonosítása,
pénztári adminisztráció
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
az érintett ügyviteli azonosítása
pénztári adminisztráció
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
azonos nevű érintettek megkülönböztetése
biztonságának elősegítése
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
azonos nevű érintettek megkülönböztetése
biztonságának elősegítése
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
azonos nevű érintettek megkülönböztetése
biztonságának elősegítése
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
Öpt. 64/C § (2) bekezdésben előírt
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

az éves adóigazolás kiadása,
adóköteles szolgáltatás igénybe vétele

Jelleg

Az adatkezelés jogalapja

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

kötelező

jogi kötelezettség teljesítése (Öpt. 64/C §
(2))
(GDPR 6. cikk (1) c) pont)

kötelező

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése
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‐
Állampolgárság
(minden Érintett)

‐

Állandó
lakcím
(minden Érintett)

‐

‐
Értesítési
cím,
tartózkodási hely
(minden Érintett)

‐

‐
Email
(pénztártagok,
munkáltatói
tag,
valamint
jogi
személyiséggel
rendelkező
tagszervező
természetes
személy
kapcsolattartója)

‐

Telefonszám

‐

jogi, számviteli és pénzügyi kötelezettségek
teljesítése
Pmt‐ben előírt ügyfél‐átvilágítás körében az kötelező
azonosítás során kötelezően rögzítendő adat
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
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
kapcsolattartás

kötelező

(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)
jogi kötelezettség teljesítése (Pmt 7. § (1),
(2))
(GDPR 6. cikk (1) c) pont)
szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
kötelező
(amennyiben eltér teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
az
állandó (GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)
lakcímtől)

önkéntes

az érintett önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Az email cím önkéntes megadásával lehetőség
nyílik az érintettel történő hatékony
kapcsolattartásra.
A pénztártag elektronikus ügyintézésre
történő bejelentkezése csak az e‐mail cím
megadásával rögzíthető.
Az e‐mail cím megadásával a pénztártag
hozzájárul, hogy ezen keresztül a Pénztár a
fentieken túlmenően a kapcsolatot vele
tarthassa, ügyintézés, tájékoztatás céljából.
kapcsolattartás
önkéntes

az érintett önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont)
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(pénztártagok,
munkáltatói
tag,
valamint
jogi
személyiséggel
rendelkező
tagszervező
természetes
személy
kapcsolattartója)
Személyazonosság
ot igazoló okirat
száma, típusa és
érvényességi ideje
(pénztártag,
hátramaradott,
haláleseti
kedvezményezett,
örökös)
Lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
száma
(pénztártag,
hátramaradott,
haláleseti
kedvezményezett,
örökös)
Sírhely azonosító
(pénztártag)
Bankszámlaszám
(pénztártag,
hátramaradott,
haláleseti

A telefonszám önkéntes megadásával
lehetőség nyílik az Érintettel történő hatékony
kapcsolattartásra.

‐

‐

‐

‐

belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás kötelező
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

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás kötelező
körében az azonosítás során kötelezően
rögzítendő adat
bármely kifizetés, szolgáltatás nyújtás esetén a
Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás körében a

szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt 7. § (1), (2))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

személyazonosság igazoló ellenőrzése során

kötelezően ellenőrizendő adat
‐
‐
‐

végtisztességről történő rendelkezés esetén önkéntes
megadható adat
befizetések könyvelése,
önkéntes
bankszámlára kért kifizetés teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont)
az érintett önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont)
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kedvezményezett,
örökös)
Hangfelvétel
rögzítése
(minden Érintett)

‐
‐

Aláírás
(minden Érintett)

‐

Tagsági szám
(pénztártag)

‐
‐
‐

Panaszügyek kezelése;
Panaszügyeken kívüli ügyekben az ügyintézés
hatékonyabb elősegítése, az érintettek és a
pénztár jogainak érvényesítése

pénztártag esetén
kötelező;
panaszügyeken
kívüli ügyek esetén
önkéntes

panaszügyek kezelése esetén szerződés
teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése
(a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény 17/B. § (3))
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)

panaszügyeken kívüli ügyek esetén az
érintett önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) a) pont)
ügyviteli azonosítás, az aláírt nyilatkozatok kötelező
szerződés teljesítése és jogi kötelezettség
hitelességének ellenőrzése
teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) b) és c) pont)
Pénztár
által szerződés teljesítése
egyéni számlaforgalom lekérdezése
generált adat
(GDPR 6. cikk (1) b) pont)
emailen történő ügyintézés
honlapon történő regisztrációhoz szükséges
adat
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IV.

Az adatkezelés időtartama

4.1 A Pénztár az Öpt. alapján a személyes adatokat, illetve a telefonos ügyfélszolgálati célú
adatkezelés esetén a hangfelvételeket a tagsági jogviszony fennállása alatt, illetve annak
megszűnését – hátramaradott, haláleseti kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést –
követő legalább 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).
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.
A Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az adatkezelés időtartama ennél
hosszabb is lehet.
4.2 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.
4.3 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 nyolc évig jogosult kezelni.
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 nyolc évig köteles megőrizni.
4.4 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 öt évig őrzi meg, és azt a
Felügyeletnek kérésére bemutatja.
4.5 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.
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.
4.6 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.
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4.7 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.

V.

Adatfeldolgozás

A Pénztár az Öpt. 40/D. § (1) bekezdése alapján a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály
által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul
meg, kiszervezheti külső adatfeldolgozóhoz.
Az Öpt. 40/B. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a pénztártitoknak minősülő adatok megtartásának
kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a
kiszervezett tevékenységet végzővel szemben.
A kiszervezett tevékenységet végző szervezet az Öpt. 40/D. § alapján közreműködőt alkalmazhat,
vehet igénybe.
A Pénztárral kiszervezett tevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban álló
adatfeldolgozást végző szervezetek és a Pénztár munkavállalói jogosultak az Érintettek és az Egyéb
Érintettek kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges személyes adatait megismerni, kezelni és
feldolgozni.
VI.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek és az Egyéb Érintettnek a jogszabályban
meghatározott, az alább összefoglalt jogai vannak.
6.1 Érintetti jogok:
a)

tájékoztatáshoz való jog
A Pénztár érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében a weboldalán elérhetővé teszi az
aktuális Adatkezelési Tájékoztatóját.
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.
Az érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésekről.
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.
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.
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b)

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik‐e adatkezelés);
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:
i)
az adatkezelés céljai;
ii)
az érintett személyes adatok kategóriái;
iii)
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;
iv)
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
v)
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;
vi)
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
vii) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
viii) 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.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
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 30,‐ Ft/oldal.
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.

c)

helyesbítéshez való jog (pontatlan adatok helyesbítése, kiegészítése);
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.
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.
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d)

törléshez ‐ „az elfeledtetéshez” való jog ‐ (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén);
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:
i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
ii) az érintett visszavonja a hozzájárulását vagy a személyes adatok különleges
kategóriáinak kezelése esetén az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
iii) 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;
iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
v) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
vi) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
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 törölni.

e)

adatkezelés korlátozásához való jog;
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
i) 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;
ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
iv) 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.
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.
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f)

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

g)

adathordozhatósághoz való jog
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:
i) 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
ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
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.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

h)

Tiltakozáshoz való jog
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.
A Pénztár a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hoz, és
döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
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.
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.

i)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
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.
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Az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszok esetében a felügyeletet gyakorló hatóság a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
j)

Bírósági jogorvoslathoz való jog
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.
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

Az érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok
vonatkozásában hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére, (1072, Budapest Nyár u. 12.)
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.
6.2 Jogorvoslati tájékoztatás
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.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.
A Pénztár felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB) (posta cím: 1534 Budapest, BKKP,
Pf.: 777., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., E‐mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
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.
6.3 Adatbiztonság
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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