A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Adatkezelési tájékoztatója
1.
Bevezetés
A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (9022 Győr, Árpád u. 93., Cg.08-10-001869) (a továbbiakban Bank)
fontosnak tartja ügyfelei (a továbbiakban Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a
továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó
jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Bank és az Érintett személyes adatainak
kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.), a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.), valamint az adatvédelemre
vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A Bank az adatbiztonsági követelmények
betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról,
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
1.1.

Fogalmak

Az alábbi fogalmakat e tájékoztató alkalmazása során az itt meghatározottak szerint kell értelmezni.
a)

Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy. Az adatkezeléseket illetően Érintett elsősorban a Bank
ügyfele, volt ügyfele, továbbá azon személyek, akik a Bankkal ügyfélkapcsolatba kívánnak
lépni, továbbá az a személy, akinek adatait a Bank a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan
kezeli.

b)

Személyes adat
Az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett 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.

d)

Különleges adat
A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez 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.
Hozzájárulás

e)

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.
Tiltakozás

f)

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő

c)

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 jelen tájékoztató
tekintetében Adatkezelő a DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
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g)

h)

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen az adatok 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 (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás

j)

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Nyilvánosságra hozatal

k)

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés

i)

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
l)

Adatmegjelölés

n)

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés

o)

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás

p)

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.
Adatfeldolgozó

q)

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.
Adatállomány

m)

r)

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
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.

s)

Speciális igényű személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi,
kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen
halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

t)

Fogyasztó
A gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a Bankkal pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződést kötő természetes személy

2.

Az adatkezelés elvei
A Bank, mint adatkezelő, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az
Érintettekkel együttműködve köteles eljárni. A Bank a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek
megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.
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A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelés célja

3.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen kell, hogy történjen. Az
Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
E tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések minden esetben valamely, a Bank, mint adatkezelő
által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amely szolgáltatást az Érintett, mint ügyfél igénybe vesz,
igénybe vett, vagy amely igénybe vétele céljából az adatkezelő Bankkal kapcsolatba került, illetve
amely szolgáltatást a Bank harmadik személy részére az Érintett közreműködésével, személyes
érintettségével (pl. kezes, természetes személy Érintett képviselője, meghatalmazottja) nyújt.
Az adatkezelés az alábbi célokat szolgálhatja:
a) a Bankkal, mint Adatkezelővel kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
b) az érintett erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén a Bank által történő, közvetlen
üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és
más formájú kommunikációs eszközökön keresztül),
c) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés, valamint a prudens működés,
kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása),
d) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése.
4.

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat kezelhető, ha



ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt a törvény vagy – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –
önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli.
Különleges adat a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az
adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáját, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
A Bank az Érintett személyes adatait elsősorban az Érintett hozzájárulása alapján kezeli.
Amennyiben valamely ügyet az Érintett kezdeményez (így különösen, a Bankot szerződéskötési
szándékkal megkeresi), az Érintett hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezi a Bank az Érintett által
megadott adatok tekintetében.
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5.

Az adatok köre és kezelése
a) Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az Érintett
egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A Bank kezeli az Érintett következő adatait: név,
születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi
igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett – elsősorban szerződésben megadott - hozzájárulása,
jogszabály rendelkezése.
b) Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi
adatok: Amennyiben az Érintett megadja, a Bank kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges
telefonszámait és elektronikus levelezési címét.
c) Okmányok másolata és adatai: A Bank az egyes, adatokat igazoló okmányokról az
adathelyesség megállapítása érdekében készít másolatot, az Érintett hozzájárulása alapján.
d) A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok által előírt adatok: A Bank kezeli a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt adatokat.
e) Az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötéséhez, a szerződésről való döntéshez szükséges adatok: Amennyiben az Érintett
a Bankkal szolgáltatásra szerződést kíván kötni, a Bank a szerződéskötés előtt – az irányadó
szerződési feltételeknek megfelelően – jogosult megvizsgálni azt, hogy az Ügyféllel / Egyéb
Érintettel a szerződés megköthető-e. Amennyiben a szerződő fél nem az Ügyfél, az Érintett
adatai a szerződés előkészítésével és a szerződésről való döntéssel összefüggésben
kezelhetők. Ebbe a körbe tartoznak különösen az Ügyfél hitelképességére vonatkozó adatok.
f) Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben
keletkezett adatok: A Bank a szerződés alapján nyújtott szolgáltatással összefüggésben
keletkezett adatokat az irányadó szerződési feltételekben és jogszabályokban
meghatározottak szerint kezeli (számlákra, követelésekre, számlaműveletekre, tranzakciókra
stb. vonatkozó adatok).
g) Az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben
keletkezett jogokra és kötelezettségekre vonatkozó adatok; A Bank és az Ügyfél között
létrejött szerződés teljesítése során a felek a szerződésből fakadó jogaikat gyakorolhatják, és
kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni. A Bank az ezzel kapcsolatos adatokat kezelheti (pl.
kamatkövetelés, szerződésszegések adatai).
h) A Bank és az Ügyfelek között fennálló vagy megszűnt szerződésekből származó
igényekre, ezek érvényesítésére vonatkozó adatok: A már megszűnt szerződésekből az
irányadó jogszabályok alapján származhatnak igények, az ezzel kapcsolatos, esetleges
igényérvényesítéshez szükséges adatokat, továbbá a jogszabály alapján kötelezően
megőrizendő adatokat a Bank kezeli.
i) A Bankkal, a Bank ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett
adatok: Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál keletkezik, és az
Érintett és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az
esetben az Érintett által indított eljáráshoz kapcsolódnak, továbbá a szerződéshez, a
szerződés teljesítéséhez szorosan kapcsolódnak.
j) Az Ügyfél, egyéb Érintett és a Bank között folytatott telefonbeszélgetés: A Bank rögzíti
és az irányadó jogszabályokban, továbbá az Ügyfelekkel megkötött szerződésekben
meghatározottak szerint kezeli az Érintett és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült
hangfelvételt. Az Érintett a rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt
tájékoztatást kap.
k) A Bank által működtetett hang- és képrögzítő berendezések által rögzített felvételek: A
Bank a helyiségeiben, a saját elfogadói hálózatába tartozó, készpénz-helyettesítő fizetési
eszközt elfogadó és elektronikus pénzelfogadó helyeken, a bankfiókjaiban, valamint esetleges
ügynökeinél kép- és hangfelvételt készítő és rögzítő rendszert működtethet. Az így rögzített
felvételeket a Bank kezeli.
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l)

6.

Speciális igényű ügyfelekre vonatkozó releváns adatok: jelnyelvi tolmács
igénybevételére jogosult vagy azt igénylő, eljárása során az írásos dokumentumok
felolvasását igénylő vagy arra jogosult, fizikai vagy pszichés tulajdonságára
figyelemmel segítséget vagy képviseletet igénylő vagy erre jogosult személyekre
vonatkozó adatot a Bank kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben erre az
érintett ügyfelek számára történő szolgáltatás nyújtásához, vagy a szerződéses
kapcsolat fennállása alatt a speciális igényű ügyfelek érdekében történő eltérő
ügykezelés miatt szükség van.

Reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII.
törvény alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklámot természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével kizárólag akkor közölhetnek, ha ahhoz a reklám
címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Bank a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet, a
hozzájáruló nyilatkozatban, illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. Az
ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjeire vonatkozó – adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A Bank az Érintettek személyes adatait az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja
az alábbi célokra:
- A közvetlen megkeresés módszerével reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy
telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);
- Megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;
- Megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.
Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Érintett ahhoz hozzájáruljon. A
hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Bank nem támaszthatja szerződés megkötésének
feltételéül. A Bank fenntartja a jogot, hogy egyes nyereményjátékokon, promóciókon csak olyan
személyek vehessenek részt, akik adataik jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárulnak.
Az Érintett a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül
visszavonhatja.

7.

Egyes adatkezelések
7.1.

Telefonbeszélgetések rögzítése

A Bank a telefonon megbízást adó, vagy vele telefonon kapcsolatot felvevő Érintettel folytatott
telefonbeszélgetést, illetőleg a Bank által kezdeményezett bármely telefonhívást jogosult
hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és
biztonsági célból jogosult tárolni és felhasználni. A hangfelvételek tárolására a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. Amennyiben a hangfelvétel jogok és kötelezettségek
gyakorlásához, teljesítéséhez szükséges – így különösen, ha a hangfelvétel szerződéses
nyilatkozatot, ügyleti megbízást tartalmaz – a Bank jogosult a felvételt jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában az igények érvényesíthetőségének elévülését követő öt évig megőrizni és felhasználni.
7.2.

Kép- és hangfelvételek készítése

A Bank jogosult a helyiségeiben, a saját elfogadói hálózatába tartozó, készpénz-helyettesítő fizetési
eszközt elfogadó és elektronikus pénzelfogadó helyeken, a bankfiókjaiban, valamint esetleges
ügynökeinél a tranzakciót végző, vagy ott megjelenő Érintettről képfelvételt készíteni, és a felvételt
elszámolási és biztonsági célból tárolni és felhasználni. A Bank ezen felvételeket az irányadó
jogszabályoknak megfelelően, legfeljebb 60 napig őrzi meg.

DUNA /TAKARÉK BANK Zrt.

5/10

7.3.

Kockázat-megelőzés és kezelés céljából végzett adatkezelés

A Bank a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése előtt jogosult ellenőrizni, hogy a szerződni
kívánó fél (leendő ügyfél) részére történő szolgáltatásnyújtás milyen kockázattal jár. Ennek érdekében
a Bank jogosult az Érintettől a kockázatértékelés céljából adatokat, dokumentumokat kérni, és jogosult
azokat elemezni, ellenőrizni, jogosult továbbá a rendelkezésére álló adatállományokat az elemzés és
ellenőrzés céljából felhasználni.
7.4.

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogszabályok alapján
elvégzi az ügyfelek azonosítását, továbbá a jogszabályban meghatározott esetekben és módon adatot
szolgáltat harmadik személy, hatóság részére. Az ilyen adatkezelés jogszabályon alapuló, kötelező
adatkezelés.
8.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán a
Bank a személyes adatokat kezeli.
A Bank az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor,
vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
A Bank a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése céljából vagy jogos érdekei
érvényesítése céljából – ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll – az Érintett hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti.

9.

Adattovábbítás
9.1.

Az adattovábbítás általános szabályai

Adatok továbbítására minden esetben csak az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása
alapján kerül sor.
A Bank rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a
jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. A Bank személyes adatot csak akkor
továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye
pontosan meghatározott.
A jogszabály által előírt adattovábbítást a Bank, mint Adatkezelő teljesíteni köteles.
A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt
lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére,
céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű. Az Érintettek hozzájárulásához kötött
adattovábbítás esetén az Érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja
meg.
A fenti tilalmak és korlátozások az ügyfélkapcsolat megszűnése esetén is irányadók.
9.2.

Banktitokra vonatkozó rendelkezések

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás
vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére,
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának
egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik. A banktitokra vonatkozó
rendelkezések szempontjából a Bank ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Banktól
pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.
Amennyiben az Ügyfél természetes személy, a rá vonatkozó személyes adatok banktitoknak is
minősülnek. A Bank banktitkot csak akkor ad ki harmadik személynek, ha:
a) Az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört
pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri,
vagy erre felhatalmazást ad. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű
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magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő
szerződéskötés keretében nyújtja.
b) Ha a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad.
c) A Bank érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt
követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
9.3.

Rendszeres adattovábbítások

A Bank az alábbi rendszeres adattovábbításokat végzi:
a) A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik
személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén
megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Bank, mint Adatkezelő az
engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult
pozíciójába lévő személynek.
b) A Bank a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján továbbítja az
ügyfelei adatait a központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi
vállalkozás részére (BISZ Zrt.). A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kezelt adatokat a
törvényben meghatározott módon továbbítja harmadik személyek (referenciaadat-szolgáltatók)
részére. Az adattovábbításról a Bank általános szerződési feltételei részletes tájékoztatást adnak.
c) Amennyiben az Érintett a Bank részére olyan megbízást ad, amely alapján szükséges az adatok
továbbítása, a Bank az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig
továbbíthatja, ebben a körben az Érintett a Bank részére a titoktartási kötelezettség alól felmentést
ad.
d) A Bank a személyes adatokat a szolgáltatásainak nyújtásához igénybe vett, a Bankkal
szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, nyomdászai, a
követelések érvényesítésével megbízott személyek, a kiszervezett tevékenységet végző
személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző
szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár külföldre is átadhatja. Az
adatátadásra az irányadó törvények rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési, közvetítési,
adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet sor.
10.

Adatfeldolgozó
10.1. Az adatfeldolgozás általános szabályai
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó
vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a
szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer
fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó
jogszabályok, elsősorban az Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére
kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a
vonatkozó jogszabályok keretei között a Bank, mint adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési
műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért a Bank felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg a Bank által meghatározott keretek között felelős
a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra
hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet
igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a Bank rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Bank rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni.

11.

Kiszervezés
A Bank a pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve
jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás
vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. A kiszervezett
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tevékenységet végzőnek a kiszervezett tevékenységhez kapcsolódó, a tevékenység ellátásához
szükséges adatokat átadja.
A Bank a kiszervezett tevékenységet végző személy kiválasztása, a kiszervezési szerződés
előkészítése és megkötése, a kiszervezett tevékenység ellátásának ellenőrzése során gondoskodik
arról, hogy a személyes adatok védelme a kiszervezett tevékenységet végzőnél biztosított legyen.
A Bank a kiszervezett tevékenységről, és az ezen tevékenységet végzőkről az Üzletszabályzatban
tájékoztatást ad.
12.

Az adatkezelő honlapjához kapcsolódó adatkezelések
A Bank a honlapjához kapcsolódóan személyes adatokat a honlapon közzétett „jogi nyilatkozat”
alapján kezel. A Nyilatkozat valamennyi, a honlaphoz kapcsolódó adatkezelésről tájékoztatást ad.

13.

Érintettek jogai és érvényesítésük
Az Érintett kérelmezheti a Banknál
 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 személyes adatainak helyesbítését, valamint
 személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére a Bank tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az adatkezelő a belső adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
Az adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási-kötelezettség
időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok
esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható
meg.
A Bank köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
(huszonöt) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet a Bankhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható
meg. Az Érintett tájékoztatását a Bank csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Bank írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
a Bank tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Bank
rendelkezésére áll, a személyes adatot a Bank helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
 kezelése jogellenes;
 az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

DUNA /TAKARÉK BANK Zrt.

8/10



az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt (kivéve amelynek adathordozóját a levéltári anyag
védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
 azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a Bank zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta.
A Bank megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Bank az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Bank tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
14.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bank, az adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Bank a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
(tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Bank az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett a Bank döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bank az Infotv. előírt határidőt
elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc)
napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az
érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
A Bank az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a Bank felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

15.

Adatvédelmi nyilvántartás
Az Info tv. 65. §-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
az adatkezelők személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának
elősegítése érdekében hatósági nyilvántartást (az előzőekben és a továbbiakban: adatvédelmi
nyilvántartás) vezet.
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Bank, mint adatkezelő ügyfelekre
vonatkozó adatkezeléseit a következő számokon vette nyilvántartásba:
időszakos promóció: NAIH-50408/2012
hitel és pénzkölcsön nyújtása: NAIH-50546/2012
valutával, devizával, váltóval, csekkel kereskedelmi tevékenység: NAIH-51137/2012
betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása: NAIH51138/2012
e) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása: NAIH-51441/2012
f) kezesség és bankgarancia vállalása: NAIH-51442/2012
g) pénzügyi szolgáltatás közvetítése: NAIH-51443/2012
h) letéti szolgáltatás, széf szolgáltatás NAIH-51444/2012
i) pénzváltási tevékenység NAIH-51445/2012
j) marketing tevékenység
a)
b)
c)
d)

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, panasszal ügyfeleink a Bank belső adatvédelmi felelőséhez
fordulhatnak az adatvedelem@dunatakarek.hu e-mail címen, vagy postai úton a Bank központi címére
(9022 Győr, Árpád út 93.) küldött levélben.
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