
 

Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. 

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 

Adatvédelemi szabályzatának kivonata 
 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Pénztárral kapcsolatba kerülő 
természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és 
rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes 
személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi 
előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.  
 

2. Hivatkozva a 1.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak 
biztosítása, hogy a Pénztár mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok 
adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem 
kizárólagosan  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény,  

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), 
- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény, 

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló 2008. évi XLVII. törvény, 

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. 

 

2. SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. december hó 10. napjától további 
rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. 

2. Személyi hatály kiterjed a Pénztárra, valamint azon személyekre, akik adatait e 
Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon 
személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.  

3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Pénztár minden szervezeti 
egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre 
és adatra függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. 
 

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁS 
 
1. A Pénztár a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban  
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Fogalom meghatározása Magyarázó és jellemző példa 

Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes 
adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással 
élve a Pénztár szolgáltatásait igénybe vevő természetes 
személy, stb.; 

Minden természetes személy, aki a 
Pénztár szolgáltatásai iránt 
érdeklődik, az ügyfél, a kamerával 
megfigyelt területre belépő, stb. 
Minden egyes adatkezelés során 
az érintett megfogalmazásra 
került. 

Pénztártag:  
 

Az a 16. életévét betöltött 
természetes személy érintett, 
akinek a belépési nyilatkozatát a 
pénztár elfogadta (záradékolta). 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - 
különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés 

Név, cím, telefonszám, anyja neve, 
IP cím, bankszámlaszám, stb. 

Személyes adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát 
az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az 
a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható 
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a 
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó 
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat 

Egészségi adat, egészségi állapot, 
vallási meggyőződés 

Különleges adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: 
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba 
tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, 
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati 
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 
megkötött szerződésekre vonatkozó adat 

Szervezeti, személyzeti adatok, pl. 
szervezeti struktúra, 
tevékenységre, működésre 
vonatkozó adatok, pl. 
közszolgáltatások megnevezése, 
stb. 
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Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá 
nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli 

Intézményvezető neve, 
feladatköre, munkaköre, vezetői 
megbízása, a közfeladat 
ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a 
személyes adatai, amelyek 
megismerhetőségét törvény előírja 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 
alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a 
megfelelő tájékozottság 

A gyakorlatban az adatkezeléshez 
hozzájáruló nyilatkozat 

Adatkezelő vagy Pénztár: az a természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy 
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja,  

A Pénztár a 2. fejezetben 
meghatározott személy: Allianz 
Hungária Nyugdíjpénztár 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az 
adatokon 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, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, a személyes adat, illetve 
pénztártitkot képező adat tekintetében végzett adatkezelési 
tevékenység 

Pl. egyszeri információkérés, 
ajánlatkérés, hírlevél küldés, stb. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további 
kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából 

Érintett az adatok zárt/korlátozott 
kezelését kéri 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő 
kezelése, amelynek következtében további információk 
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a 
személyes adat mely konkrét természetes személyre 
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön 
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 

Pl. azonosító kibocsátása és 
használata egy érintettel 
kapcsolatban 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
számára történő hozzáférhetővé tétele 

Például adattovábbítás Partner 
felé 

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; a könnyebb érthetőség 
kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a 
könyvelési feladatok ellátása 

 

Adatfeldolgozó: az a szervezet, amely adatfeldolgozási 
tevékenységet végez 

Pl. tárhelyszolgáltató 
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Adatfeldolgozó fogalma az 1993. évi XCVI. törvény alapján: a 
személyes adat, illetve pénztártitkot képező adat tekintetében 
végzett adatfeldolgozási tevékenység 
Adatfeldolgozó fogalma a GDPR alkalmazását követően: az a 
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a Pénztár nevében 
személyes adatokat kezel 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, 
hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 

Elektronikusan tárolt adatok 
visszaállíthatatlan törlése 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó 
teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat 
tartalmazó irat ledarálása 

Pl. papír alapú dokumentumok 
fizikai megsemmisítése 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok 
összessége 

Egy-egy adatkezelésben kezelt 
adatok összessége 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – 
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi 
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető 

Pénztár által használt elektronikus 
és/vagy papír alapú nyilvántartás 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely nem azonos az érintettel, a Pénztárral vagy az 
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik a 
Pénztár vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak 

Pl. egy másik adatkezelő 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése 
vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés 

Pl. hackelés eredménye, 
zsarolóvírus, adatszivárgás, 
adatlopás 

Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását 
követően: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi 
Partner: a Pénztár szolgáltatásait szerződés alapján igénybe 
vevő és/vagy a Pénztár szolgáltatásainak teljesítéseit 
elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé a Pénztár 
- az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot 
továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek a Pénztár számára 
adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb 
biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek 
vagy végezhetnek 

A pénztárral vállalkozói vagy 
megbízási szerződésben lévő 
szervezet. 

Munkatárs: a Pénztárral megbízási-, munka-, közalkalmazotti 
vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki a 
Pénztár szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének 
feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási 
feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy 
kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban a Pénztár 
teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és 
harmadik személyek irányában 

Munkavállaló, megbízott, stb. 

Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, 
és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, 
és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy 
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harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat 
bármilyen más módon a birtokába jutott 

 
4. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ  

 
A Pénztár adatvédelmi tisztviselője: Dr. Csepregi Adrienn (adrienn.csepregi@allianz.hu) 
(…) 
 

5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 

1. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga 
2. A helyesbítés joga 
3. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”  
4. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog 
5. Az „adathordozhatósághoz való jog” 
6. Érintette jogosult arra, hogy tiltakozzon  

a. közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos adatkezelés ellen, 
vagy 

b. jogos érdeken alapuló az adatkezelés ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő adatkezelést és profilalkotást is. 

7. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek 
értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést 

a. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy 
azt az érintett kezdeményezte, vagy 

b. olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító 
intézkedéseket is megállapítja. 

8. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.  
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal 

élhet: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 
10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt 

személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 
bejelentéssel, panasszal élhet: 
 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 
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Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

 

11. Abban az esetben, ha a Pénztár az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy 
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát 
megsérti, az érintett a Pénztártól sérelemdíjat követelhet. 

(…) 

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
 

1. Az adatkezelések általános céljai a következők:  
a. A Pénztárral kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, 

végrehajtása; 
b. érintett és a Pénztár jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek 

érvényesítése; 
c. a Pénztárral kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből 

származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a 
szerződésen alapuló igények érvényesítése; 

d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása; 
e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Pénztár által történő, 

közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés; 
f. a Pénztár profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek 

érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése. 
 

7. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE 
 

1. A Pénztár minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a 
jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más 
dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban). 
Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, az adatkezelések akkor és 
annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:  

a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak 
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

b. ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból 
nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi 
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy 
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak 
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek; 

c. az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy 
másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 
szükséges; 

d. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
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e. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

f. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges; 

g. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A Pénztár – figyelembe véve 
az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy olyan 
adatkezelések esetében, amely során 16. életévét be nem töltött gyermek 
adatainak kezelésére kerül sor ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek 
feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

 
2. Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint 

elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát 
a. az önkéntességet,  
b. a határozottságot (egyértelműséget) és 
c. a tájékozottságot is teljesíti. 

(…) 
 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 

1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében  
a. meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az 

valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő 
szabályokat kell alkalmazni: 

b. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy 
c. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így 

személyes adatainak törléséig, 
d. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, 

vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában –  

e. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a 
Pénztár a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az 
általános elévülési idő 5 év. 

f. Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába 
jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő 
további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat a 
Pénztár a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha a Pénztár ettől 
eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha 
a c-d. pontok valamelyike bekövetkezik. 
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2. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet 
állapítja meg az adatkezelés időtartamát. 
 

3. Panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított 5 év. 
(…) 

 

9. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK 
KÖREI 

 

1. Általános szabály az, hogy a Pénztár által nyújtott adatkezelési tevékenységek, 
szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes 
hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a nyugdíjpénztári szolgáltatás 
nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.  
 

2. A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így 
például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről a Pénztár az 
érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja. 

(…) 

10. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS 
 

1. Főszabály alapján a Pénztár külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa 
kezelt adatokat maga dolgozza fel.  

2. Abban az esetben, ha a Pénztár adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő 
szabályokat kell betartani és betartatni: 

a. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó 
utasítások jogszerűségéért a Pénztár felel.  

b. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint a Pénztár által 
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok 
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és 
nyilvánosságra hozataláért.  

c. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Pénztár rendelkezései 
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
továbbá a személyes adatokat a Pénztár rendelkezései szerint köteles 
tárolni és megőrizni. 

d. Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az 
adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti a Pénztárnak. 

(…) 
 

11. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ 
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG  

 
1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.  
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2. A Pénztár gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a 
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján 
tárolt adatállományok tekintetében.  

3. A Pénztár gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt 
adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.  

4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek.  

5. A Pénztár az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

(…) 
 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Pénztár a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá 
az egyes adatkezelések jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan intézkedéseket hozhat, amelyek 
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, másrészt a törvényi követelmények és 
érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés 
folyamatába. Ennek körében a Pénztár álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény 
nem zárja ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van. 

(…) 

13.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Pénztár a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és 

egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot 
fenntartja. 
 

2. Jelen szabályzat kivonat 2019. december 10. napjától lép hatályba. 
 


