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Tisztelt Munkáltató Partnerünk! 

Pénztárunk az elmúlt években folyamatosan fejlesztette és korszerűsítette informatikai rendszereit és ennek keretében kidolgozta a 
munkáltató partnereivel történő együttműködés hatékonyságát javító, biztonságos adattovábbítást lehetővé tevő webes file-feltöltő 
alkalmazását a havi adatszolgáltatási feladatok egyszerűsítése, a gyors és biztonságos adatforgalom megvalósítása érdekében. 

A 2018. május 25-től életbe lépő, EU által kiadott adatvédelmi rendelet (GDPR), a személyes adatok védelmének szabályait rögzíti, 
kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának szabályaira, különös tekintettel a biztonságos, illetéktelen 
beavatkozástól mentes, védett módon történő adatkezelés megvalósítására. Ennek során az adatkezelőknek minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük a rájuk bízott személyes adatok biztonsága érdekében, melybe beleértendő a pénztártagokhoz 
kapcsolható minden adat kezelése és átadása az egyes adatkezelők közt. 

A Pénztár az általa létrehozott file-feltöltő alkalmazással megteremtette annak lehetőségét, hogy a pénztártagok adatai a 
munkáltatók és a Pénztár közt megfelelően védett, biztonságos körülmények között áramolhassanak és a jogosulatlan hozzáférés 
lehetősége a minimális szintre korlátozódjon. 

A munkáltatói adatszolgáltatások onlmunkáltatói adatszolgáltatások onlmunkáltatói adatszolgáltatások onlmunkáltatói adatszolgáltatások online feltöltéséine feltöltéséine feltöltéséine feltöltésére alkalmas felület a biztonságos adatáramláson kívül más hasznos és a 
kapcsolattartást segítő szolgáltatást is nyújt.  

SSSSzolgáltatásunk igénybevétele hasznoszolgáltatásunk igénybevétele hasznoszolgáltatásunk igénybevétele hasznoszolgáltatásunk igénybevétele hasznos    Munkáltatói PartnereinknekMunkáltatói PartnereinknekMunkáltatói PartnereinknekMunkáltatói Partnereinknek, mivel, mivel, mivel, mivel    

� teljes mértékben megfelel az informatikai biztonsági szempontoknak (az e-mailben küldött adatszolgáltatás nem biztonságos) 
� a legelterjedtebb fájl kiterjesztésekkel (xls, xlsx, txt, csv) előállított adatszolgáltatások feltöltését teszi lehetővé 
� a feltöltött adatszolgáltatások bármikor megtekinthetőek a tárgyévet megelőző év január 1-jéig visszamenőleg 
� a munkáltató folyamatos visszajelzést kap az adatszolgáltatás feldolgozásának állapotáról 
� a munkáltató tájékoztatást kap az alkalmazásában álló pénztártagok kilépéséről, illetve belépéséről 
� gyors és költségmentes adattovábbítás a postai megküldéshez képest 
� pontos és gyors a feldolgozás 
 
Kérjük, hogy vegye igénybe  új szolgáltatásunkat, mellyel Ön is biztosíthatja, hogy a GDPR által elismert módon, informatikailag 
védett keretek közt történhessen meg a pénztártagi adatok szükséges átadása.  Ehhez látogasson el Pénztárunk Munkáltatói online 
felületére (www.allianz.hu / Önkéntes Pénztárak / Önkéntes Nyugdíjpénztár / Munkáltatóknak / Munkáltatói online felület), ahol 
további részleteket is megtudhat az adatfeltöltő alkalmazás kezelésére vonatkozóan. 
 
Ha mégsem kívánják igénybe venni új szolgáltatásunkat, Pénztárunk továbbra is biztosítja, hogy az adatszolgáltatások a 
levelezőrendszeren keresztül is küldhetőek legyenek. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy ez az adattovábbítási forma nem felel 
meg az érvényben lévő informatikai biztonsági követelményeknek, mert a csatolt adatszolgáltatások illetéktelen hozzáférés ellen 
nem megfelelően védettek. (Általánosan elfogadott informatikai biztonsági elvek szerint érzékeny (személyes) adatok 
továbbításához csak megfelelő biztonságú és titkosítással ellátott adattovábbítási csatornát, illetve módszert lehet használni.)  
 
Amennyiben a régi adatkapcsolat fenntartása mellett döntenek, úgy a Pénztár az email-ben küldött adatokat továbbra is befogadja 
és feldolgozza, de az adatküldés folyamán – Pénztárhoz való beérkezésig – bekövetkező esetleges adatvesztésekből, illetéktelen 
hozzáférésekből származó károk, felelősségek az adatokat továbbítót terhelik.  
 
Amennyiben egyéb kérése, kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a 06060606----1111----429429429429----1111----429429429429 telefonszámon 
vagy az nypenztar@allianz.hu e-mail címen. 
 
Együttműködését megköszönve, továbbiakban is készséggel állunk rendelkezésére! 
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