PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
hatályos: 2019. augusztus 8-tól
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PÉNZTÁRTAGSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Pénztári szolgáltatások iránt érdeklődők adataival összefüggő adatkezelések
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
 Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja, távértékesítés keretében online
belépők esetén az ügyfél által rögzített adatokat betölti a nyilvántartás célját szolgáló
papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
 Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha
megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait
naprakészen tartsák.
Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 3. év végéig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, a haláleseti kedvezményezettek és szolgáltatásra
megjelölt közeli hozzátartozók személyes adatai esetén a pénztártagtól.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd az
Adatvédelmi Szabályzat 9. fejezetében.

2. Pénztártagsági jogviszonnyal összefüggő adatkezelések
Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő tagjai számára az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (továbbiakban: Öpt.)
meghatározottak szerint egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatásokat nyújtson.
Az érintettek köre: valamennyi pénztártag, továbbá a haláleseti kedvezményezettek és
szolgáltatásra megjelölt közeli hozzátartozók, haláleseti kedvezményezett megjelölése
hiányában a pénztártag örökösei. A kedvezményezettek és az örökös esetében az
adatkezelés Öpt.-ben foglalt, a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

születéskori név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

nem*

azonosítás

anyja leánykori neve*

azonosítás

állandó lakcím*

azonosítás/kapcsolattartás

levelezési cím*

kapcsolattartás
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adóazonosító jel*

azonosítás

állampolgárság*

azonosítás

személyazonosító okmány típusa
száma és érvényessége

azonosítás

lakcímkártya száma*

azonosítás

bankszámlaszám*

szolgáltatás kifizetéshez szükséges

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

belépési szándéknyilatkozat

belépéshez szükséges

azonosítási nyilatkozat

kötelező a 2017. évi LIII. tv. alapján

adatkezelési és -továbbítási
nyilatkozat

adatkezeléshez és adattovábbításhoz szükséges

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett a fenti adataival kitölti a nyilatkozatot/nyilatkozatokat, amelyet/amelyeket
Adatkezelő rendelkezésére bocsát.
 Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe
manuálisan betáplálja, távértékesítés keretében online belépők esetén betölti az érintett
által megadott adatokat és/vagy papír alapú a nyilatkozatot/nyilatkozatokat beszkenneli.
 Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha
megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a belépéssel,
tagságával kapcsolatos ügyekben, valamint ha külön hozzájárult, úgy más, például
marketing célból is.

Adatkezelés időtartama: az Öpt. alapján a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését
– kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő legalább 5 évig köteles kezelni.
Adatközlés harmadik fél irányába történik: az Öpt. 40/D. § alapján a Pénztárral szerződésben álló
kiszervezett tevékenységet végző fél részére, valamint külön hozzájárulás esetén a
nyilatkozatban megnevezett fél részére
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Haláleseti kedvezményezett
igénybevételére megjelölt közeli hozzátartozó esetén a pénztártagtól.

és

szolgáltatás

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
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3. Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik
megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
A hozzájáruló nyilatkozat adása előzetes tájékoztatáson és önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő
kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

szül. hely, idő*
hozzájárulási
megjelölt adat*

azonosítás
nyilatkozatban

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

e-mail cím*

kapcsolattartás

telefonszám*

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának
bizonyíthatósága,
valamint
a
hozzájárulás
teljesítése
szempontjából
szükséges
(elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon
járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, telefonon vagy papír
alapon adja meg előzetes tájékoztatás alapján hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és
kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat
zártan kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába az előzetes tájékoztatásban foglaltak alapján történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.
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4. Ügyfél-átvilágítás
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelő ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.
Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre
jogosult, továbbá a képviselőt az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult
személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy
kijelölésre kerül.
Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy
azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni.
Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni az
említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:
a. természetes személy
i. családi és utónevét,
ii. születési családi és utónevét,
iii. állampolgárságát,
iv. születési helyét, idejét,
v. anyja születési nevét,
vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
vii. azonosító okmányának típusát, számát és érvényességét;
Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását
köteles megkövetelni:
b. természetes személy esetén
i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
ii. külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát,
feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló
okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult ellenőrizni a
bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles ellenőrizni a
meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult
rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.
Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához kockázatérzékenységi
megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése
érdekében az Adatkezelő jogosult a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a
személyazonosságra vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan
nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre
jogosult.
A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a személyazonosság igazoló
ellenőrzése érdekében az 5. pontban meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján
bemutatott okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és
megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az
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ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység
hatékony ellátása céljából - másolatot készít, mely alól kivétel az egyszerűsített eljárásban
történő azonosítás.
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek
teljesítése.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Adatkezelő az érintetteteket hirdetmény és/vagy szabályzat útján tájékoztatja az
adatkezelés kötelező voltáról, a kezelt adatok köreiről és egyebekről.
 Adatkezelő, az üzleti kapcsolat kialakítását, vagy a szolgáltatás igénybevételt megelőzően
tájékoztatja az érintettet az átvilágítási intézkedésekről.
 Az ügyfél kitölti a rá vonatkozó nyilatkozatot a fenti adatainak megadása mellett.
 Normál típusú azonosítás esetén az Ügyfél igazolja személyazonosságát és az
Adatkezelő Munkatársa a személyazonosságot igazoló, fent meghatározott iratokat
lemásolja, és/vagy bedigitalizálja, és a papír alapú vagy elektronikus másolatot eltárolja
az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben.
 Összhangban a 2017. évi LIII. törvény előírásával, amennyiben pénzmosásra vagy
terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény merül fel, az Adatkezelő köteles
bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 2017. évi LIII. törvény által a 7-14. §
alapján rögzített adatokat, a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény részletes
ismertetését és a bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt alátámasztó
dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
 A feladattal megbízott Munkatárs az érkezett bejelentést a pénzügyi információs
egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítani köteles.

Az adatkezelés időtartama:
 Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 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.
 Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi információs egység és a
felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII. törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot
a tudomásra jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Adatközlés harmadik fél irányába történik:
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

5. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a Pénztártagok befizetéseiket bankon keresztül történő
átutalással, vagy a web oldalon található bankkártyás befizető felületről, valamint a pénztár mobil
applikációjából indított bankkártyás befizetéssel egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak
munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő
pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg.
6

Az érintett által bankon keresztül történő átutalás és a bankkártyás befizetés önkéntes
hozzájáruláson alapul, az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő
pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező.
Érintettek köre: Minden Pénztártag személy, aki bankon keresztül történő átutalással, vagy
bankkártyás befizetéssel kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki
felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.

A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve
bankszámla száma
közlemény
összeg

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése,
valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.
A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a
feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal
rendelkezik.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Érintett a banki átutalást, vagy a bankkártyás befizetést az általa választott és számára
elérhető csatornán teszi meg.
 Érintett a banki átutalás, vagy a bankkártyás befizetés megtörténtével az Adatkezelő
számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az
Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák,
bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk
kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a
banki átutalást végrehajtja.
 Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról
van szó, ellenőrzi.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
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6. Rögzített vonalú ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a fogyasztók tájékoztatására, minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és
problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése céljából rögzített telefonvonalú
ügyfélszolgálatot működtet.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása tekintettel arra, hogy az Adatkezelő számára
jogszabály a rögzített vonalú ügyfélszolgálat működtetését kötelezően nem írja elő. Amennyiben
érintett nem kíván hozzájárulni a rögzített vonalú adatkezeléshez, úgy az Adatkezelő lehetővé
teszi az érintett számára, hogy nem rögzített vonalon keresztül kerüljön kapcsolatba az
Adatkezelővel.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében
eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú ügyfélszolgálaton keresztül kíván az
Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani.
A kezelt adatok köre és célja:
hívás azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

születési hely és idő

azonosítás

anyja neve

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

telefonbeszélgetés oka

válaszadás

Az adatkezelés célja: minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és problémák
dokumentálása és hatékonyabb elintézése.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Érintett felhívja az Adatkezelő ügyfélszolgálatát, vagy az ügyfélszolgálat felhívja az
érintettet.
 Előre rögzített tájékoztató vagy az Adatkezelő minden hívás kezdetekor elmondja, hogy ki
az Adatkezelő, a beszélgetés rögzítésre, a rögzítés célját és időtartamát, valamint azt,
hogy további információt az Adatkezelő weboldalán találhat, továbbá kéri az érintett
hozzájárulását. Amennyiben érintett korábban írásban hozzájárult az adatkezeléshez, úgy
a szóbeli hozzájárulás kérésétől Adatkezelő eltekinthet, de felhívja az érintett figyelmét
arra, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni az rögzített vonalú adatkezeléshez, akkor
milyen nem rögzített vonalon tud az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni.
 Érintett önkéntesen dönt az adatkezelésről, és hozzájárulása esetén az Adatkezelő a
beszélgetést elektronikus úton rögzíti.
Az adatkezelés időtartama: a pénztártag tagsági jogviszonyának megszűnését követ 1 évig, vagy
az érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett megállapodást kötött az Adatkezelővel,
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úgy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,
amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

7. Panaszkezelés
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben)
közölhesse.
A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az
adatkezelés kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban
közölni kívánja.
A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a
beszélgetés
során
személyes adatok

megadott

azonosítás

levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása
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Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó
kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más
által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő
nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
 Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti
rendezésére.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, hanganyagot és a válasz
másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik, kivéve hatósági megkeresés esetét.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

8. Ügyfélportáltra történő regisztráció
Adatkezelő lehetővé teszi a Pénztártagok számára, hogy weboldalán található Ügyfélportálra
regisztráljanak, megkönnyítve a tájékozódást és a szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Pénztártagok, akik az Adatkezelő weboldalán lévő Ügyfélportálra önkéntesen
regisztrálnak.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

születési dátum*

azonosítás

adóazonosító jel*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail
címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó*

azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, hozzáférésének megadása,
érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a
kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
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Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait
megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak
el.
Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében
automatikusan aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben
az aktiváció 48 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan
törlésre kerülnek.
A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus
nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel,
jelszóval.

Adatkezelés időtartama: a pénztártag tagsági jogviszonyának megszűnését követ 1 évig, vagy az
érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

9. Bejelentkezés az Ügyfélportálon
A Pénztártag a weboldalon található Ügyfélportálra, a regisztrációt követően bejelentkezhet.
A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden Pénztártag, aki az Adatkezelő Ügyfélportáljára korábban regisztrált, és
oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
A kezelt adatok köre és célja:
regisztráció során megadott e-mail cím
*
jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez
azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezelés célja az Ügyfélportálra bejelentkező Pénztártagok azonosítása, jogosultságainak
biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatok – szükség szerinti – módosítása,
szolgáltatások igénybe vétele, a pénztártagsággal kapcsolatos tudnivalókról való tájékozódás
elősegítése, a pénztári dokumentumok letöltésének biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 Pénztártag az Ügyfélportál egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott
adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
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A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak
el.
Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi
az oldalra.
Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra
cserélni, ha az Ügyfélportál erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új,
véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést
követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén,
szolgáltatásokra regisztrálhat, pénztártagságával kapcsolatos adatairól tájékozódhat,
letöltheti pénztári dokumentumait, valamint bankkártyás befizetést kezdeményezhet. A
módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített
rendszerébe.

Adatkezelés időtartama: a pénztártag tagsági jogviszonyának megszűnését követ 1 évig, vagy az
érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását
megtagadja.

10. Bejelentkezés a mobil applikáción
A Pénztártag telefonja webáruházából ingyenesen letölthető PRÉMIUM Egészségpénztár
elnevezésű mobil applikációra az Ügyfélportálra történt regisztrációt követően, az ott megadott
felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezhet.
A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden Pénztártag, aki az Adatkezelő Ügyfélportáljára korábban regisztrált, és
a PRÉMIUM Egészségpénztár mobil applikációjába önkéntesen, személyes adatainak
megadásával belép.
A kezelt adatok köre és célja:
az Ügyfélportálra történt regisztráció
során megadott e-mail cím *
jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez
azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezelés célja a PRÉMIUM Egészségpénztár mobil applikációjába bejelentkező
Pénztártagok azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a pénztártagsággal
kapcsolatos adatokról, a pénztári szolgáltatókról való tájékozódás elősegítése, valamint a
kapcsolattartás.
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Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 Pénztártag a PRÉMIUM Egészségpénztár mobil applikációjába a fent meghatározott
adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 A megadott adatok a mobil applikációt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül
jutnak el.
 Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi
az oldalra.
 Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra
cserélni, ha a webes felületen lévő Ügyfélportál erre a célra létrehozott funkcióját
használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
 Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést
követően regisztrálhat, pénztártagságával kapcsolatos adatairól, a pénztári szolgáltatókról
tájékozódhat, valamint bankkártyás befizetést kezdeményezhet. A módosított adatok
titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Adatkezelés időtartama: a pénztártag tagsági jogviszonyának megszűnését követ 1 évig, vagy az
érintett kérésére törlésig.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

11. Elektronikus iratküldő szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő a Pénztártag papír alapú teljes bizonyítóerejű okiratba foglalt nyilatkozata alapján,
részére a pénztári iratokat, értesítőket kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésére,
az iratokat a weboldalon található Ügyfélportálon teszi elérhetővé, letölthetővé és tárolhatóvá. Az
Adatkezelő a Pénztártag ezirányú nyilatkozata esetén papír alapú, postai úton történő
megküldést nem teljesít.
A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden Pénztártag, aki az elektronikus iratküldés céljából történő
adatkezeléséhez teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot ad az Adatkezelő
számára.
Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

szül. hely, idő*

azonosítás
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anyja neve*

azonosítás

adóazonosító jel*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: a nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága,
valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából (elszámoltathatóság elve), valamint az
elektronikus úton történő kapcsolattartás szükséges.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 A pénztártag az Adatkezelő által rendszeresített nyomtatvány segítségével, vagy azzal
egyező tartalmú szabad fogalmazású nyilatkozatban papír alapon járul hozzá az adatok
kezeléséhez.
 Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon és elektronikus úton letárolja és
kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat
zártan kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

12. Védőháló szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az Öpt. tv. alapján csoportos egészségbiztosításokat tartalmazó szolidáris
szolgáltatási csomagot biztosít a Pénztártagok és közeli hozzátartozóik számára.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Pénztártagok
nyilatkozaton, vagy a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 3. §-a rendelkezése alapján tett nyilatkozaton
tesznek meg. A közeli hozzátartozók csatlakoztatásáról a Pénztártagok az Öpt. tv. jogszabályi
felhatalmazása alapján jogosultak a Pénztár felé nyilatkozatot tenni. Amennyiben az Érintett
harmadik személy adatait bocsátja a Pénztár rendelkezésére, úgy a Pénztár a harmadik személy
adatainak kezelését jogszerű adatkezelésnek tekinti a GDPR 14. cikk. (5) b.), c) és d.) pontjai
alapján. A Pénztár nem tehető felelőssé azért, mert az adatokat átadó személy e harmadik
személyt nem tájékoztatta, és hozzájárulását nem szerezte be.
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Az érintettek köre: a Pénztártagok és az általuk szolgáltatásra jogosultként megadott,
szolgáltatáscsomagra regisztrált közeli hozzátartozóik.

Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

nem*

azonosítás

anyja leánykori neve*

azonosítás

levelezési cím*

kapcsolattartás

adóazonosító jel*

azonosítás

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett a fenti adataival kitölti a nyilatkozatot/nyilatkozatokat, amelyet/amelyeket
Adatkezelő rendelkezésére bocsát.
 Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe
manuálisan betáplálja, távértékesítés esetén az online felületen megadott adatokat
nyilvántartásában betölti az érintett által megadott adatokat és/vagy a papír alapú
nyilatkozatot/nyilatkozatokat beszkenneli.
 A Pénztártag, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
az
Adatkezelő
a
csatlakoztatott
személyekre
vonatkozóan
a
Védőháló
szolgáltatáscsomag díját az egészségszámlájáról a Védőháló szolidáris alapra
átcsoportosítsa.
 A Pénztár a Védőháló szolgáltatáscsomagban foglalt csoportos egészségbiztosítások
fedezetére a weboldalon közzé tett egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtására a
Pénztárral csoportos biztosítási szerződést kötött biztosító partner felé átutalja a biztosítás
díját, valamint a biztosított személyek azonosítása céljából továbbítja a személyes
adatokat.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés a csoportos egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtására Pénztárral szerződött
biztosító irányába történik, amely adatközléshez a szolgáltatáscsomag igénylésével egyidejűleg a
pénztártag hozzájárul.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül a Pénztártagtól.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.
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13. Pajzs szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az Öpt. tv. alapján belgyógyászati szűrővizsgálatot, csoportos egészségbiztosítást és
további kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó szolidáris szolgáltatási csomagot
biztosít a Pénztártagok és közeli hozzátartozóik számára.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Pénztártagok
nyilatkozaton, vagy a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 3. §-a rendelkezése alapján tett nyilatkozaton
tesznek meg. A közeli hozzátartozók csatlakoztatásáról a Pénztártagok az Öpt. tv. jogszabályi
felhatalmazása alapján jogosultak a Pénztár felé nyilatkozatot tenni. Amennyiben az Érintett
harmadik személy adatait bocsátja a Pénztár rendelkezésére, úgy a Pénztár a harmadik személy
adatainak kezelését jogszerű adatkezelésnek tekinti a GDPR 14. cikk. (5) b.), c) és d.) pontjai
alapján. A Pénztár nem tehető felelőssé azért, mert az adatokat átadó személy e harmadik
személyt nem tájékoztatta, és hozzájárulását nem szerezte be.
Az érintettek köre: a Pénztártagok és az általuk szolgáltatásra jogosultként megadott,
szolgáltatáscsomagra regisztrált közeli hozzátartozóik.

Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

anyja leánykori neve*

azonosítás

adóazonosító jel*

azonosítás

levelezési cím*

kapcsolattartás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett a fenti adataival kitölti a nyilatkozatot/nyilatkozatokat, vagy a távértékesítés
keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV.
törvény 3. §-a rendelkezése alapján nyilatkozik amelyet/amelyeket Adatkezelő
rendelkezésére bocsát.
 Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe
manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és/vagy papír alapú a
nyilatkozatot/nyilatkozatokat beszkenneli.
 A Pénztártag, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
az Adatkezelő a csatlakoztatott személyekre vonatkozóan a Pajzs szolgáltatáscsomag
díját az egészségszámlájáról a Pajzs szolidáris alapra átcsoportosítsa.
 A Pénztár a Pajzs szolgáltatáscsomagban foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybe
vételének biztosítása céljából a Pénztárral a Pajzs szolidáris csomagban foglalt
egészségügyi szolgáltatások nyújtására a Pénztárral az Öpt. tv. kiszervezésre vonatkozó
rendelkezése alapján
szerződött egészségügyi szolgáltatók részére a jogosultak
azonosítása céljából rendszeresen továbbítja a személyes adatokat.
 A Pénztár a Pajzs szolgáltatáscsomagban foglalt csoportos egészségbiztosítás
fedezetére a weboldalon közzé tett egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtására a
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Pénztárral csoportos biztosítási szerződést kötött biztosító partner felé átutalja a biztosítás
díját, valamint a biztosított személyek azonosítása céljából továbbítja a személyes
adatokat.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés a csoportos egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtására Pénztárral szerződött
biztosító, valamint a Pénztárral az egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi
szolgáltatók irányába történik, amely adatközléshez a szolgáltatáscsomag igénylésével
egyidejűleg a pénztártag hozzájárul.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül a Pénztártagtól.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

14. Dunaferr szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az Öpt. tv. alapján belgyógyászati szűrővizsgálatot tartalmazó szolidáris szolgáltatási
csomagot biztosít a Pénztártagok számára.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes
nyilatkozaton alapul.

hozzájáruláson alapul,

melyet

a Pénztártagok

Az érintettek köre: a regisztrált Pénztártagok.

Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

anyja leánykori neve*

azonosítás

adóazonosító jel*

azonosítás

levelezési cím*

kapcsolattartás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett a fenti adataival kitölti a nyilatkozatot amelyet Adatkezelő rendelkezésére
bocsát.
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Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe
manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és/vagy a nyilatkozatot
beszkenneli.
A Pénztártag, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
a Dunaferr szolgáltatáscsomag díját az egészségszámlájáról a Dunaferr szolidáris alapra
átcsoportosítsa.
A Pénztár a Dunaferr szolgáltatáscsomagban foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybe
vételének biztosítása céljából a Pénztárral a Dunaferr szolidáris csomagban foglalt
egészségügyi szolgáltatások nyújtására a Pénztárral az Öpt. tv. kiszervezésre vonatkozó
rendelkezése alapján szerződött egészségügyi szolgáltató részére a jogosultak
azonosítása céljából rendszeresen továbbítja a személyes adatokat.

Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés a Pénztárral az egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi
szolgáltatók irányába történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül a Pénztártagtól.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

15. Prémium Classic és Prémium Classic pajzs csoportos egészségbiztosítási
csomagokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az Öpt. tv. alapján a Prémium Classic vagy a Prémium Classic Pajzs csoportos
egészségbiztosításhoz való csatlakozási lehetőséget biztosít a Pénztártagok és közeli
hozzátartozóik számára.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Pénztártagok a
távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi
XXV. törvény 3. §-a rendelkezése alapján tett nyilatkozattal tesznek meg. A közeli hozzátartozók
csatlakoztatásáról a Pénztártagok az Öpt. tv. jogszabályi felhatalmazása alapján jogosultak a
Pénztár felé nyilatkozatot tenni. Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait bocsátja a
Pénztár rendelkezésére, úgy a Pénztár a harmadik személy adatainak kezelését jogszerű
adatkezelésnek tekinti a GDPR 14. cikk. (5) b.), c) és d.) pontjai alapján. A Pénztár nem tehető
felelőssé azért, mert az adatokat átadó személy e harmadik személyt nem tájékoztatta, és
hozzájárulását nem szerezte be.
Az érintettek köre: a Pénztártagok és az általuk szolgáltatásra jogosultként megadott, csoportos
egészségbiztosításhoz csatlakoztatott közeli hozzátartozóik.
Kezelt adatok köre és célja:
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név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

anyja leánykori neve*

azonosítás

adóazonosító jel*

azonosítás

levelezési cím*

kapcsolattartás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
szóló 2005. évi XXV. törvény 3. §-a rendelkezése alapján nyilatkozik amelyet/amelyeket
Adatkezelő rendelkezésére bocsát.
 Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe
manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat.
 A Pénztártag, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
az Adatkezelő a csatlakoztatott személyekre vonatkozóan a választott csoportos
egészségbiztosítás díját az egészségszámlájáról a szerződött biztosító partner felé
átutalja.
 A Pénztár a választott csoportos egészségbiztosítás fedezetére az egészségbiztosítási
szolgáltatás nyújtására a Pénztárral csoportos biztosítási szerződést kötött biztosító
partner felé a biztosított személyek azonosítása céljából továbbítja a személyes adatokat.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
Adatközlés a csoportos egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtására Pénztárral szerződött
biztosító, valamint a Pénztárral az egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi
szolgáltatók irányába történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül a Pénztártagtól.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

MARKETING TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
16. Hírlevél küldése
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A Pénztártag a tagsági jogviszony létesítésekor, vagy azt követően elektronikus levelezési címe
megadásával feliratkozhat az Adatkezelő pénztári hírekről, tagsággal összefüggő értesítésekről,
tájékoztatókról szóló hírlevelére, valamint regisztrálhat marketing és üzletszerzési célú gazdasági
reklámot tartalmazó hírlevélre.
Emellett bármely természetes személy feliratkozhat az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló
hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden Pénztártag, valamint természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről
rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra
feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

e-mail cím*

hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre
szabott tájékoztatása az Adatkezelő híreiről, akcióiról, a tagsághoz kapcsolódó tudnivalókról,
valamint regisztráció esetén marketing üzenetek eljuttatása és üzletszerzés.
A tömeges kiküldésre alkalmas hírlevélküldő rendszert és a kiküldését az ezzel a feladattal
megbízott adatfeldolgozó biztosítja, illetve teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó
szerződés alapján.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett
személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a
kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő felé telefonon közölt
lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
(1426 Budapest, Pf.: 512.)
Az Adatkezelő a marketing és üzletszerzési célú hírlevél listát ötévente felülvizsgálja, és a
hírlevél küldéshez öt év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki
nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre
történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
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Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

17. Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik
megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok
alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon
elérhetőek.
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett
nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és céljai:
név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:







Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a
nyereményjátékra.
Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon
rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé
teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek
figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel
lehetőségét.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a
nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét
pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos
egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
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jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

18. Kérdőív, értékelő rendszer

Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és
papír alapú kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette
és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
Kezelt adatok köre és célja:
név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

szöveges értékelés

minőségbiztosítás

Adatkezelő
által
nyújtott
szolgáltatásokkal
kapcsolatos,
több fokozatú értékelés

minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és
kapcsolattartás.
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását,
illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon
értékelheti az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket kérdőív
kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel.
 Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton és/vagy
papír alapon.
 Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített
elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
 Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az
Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja.
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Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban
megválaszolja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha
megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy
panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre
nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is
felhasználja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

19. Weboldal látogatási adatok
I.

Hivatkozások és linkek

1.

Adatkezelő weboldala (premiumegeszsegpenztar.hu) olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek
olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók
tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által
üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel
azokért.

2.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak
adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait
bármilyen formában megadná.

II.

Cookie-k

3.

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint
„Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az
érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz
cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

4.
a.

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
Feltétlenül szükséges cookie-k
i.
Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookiek elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő
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működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a
felhasználó hozzá fog jutni.
ii.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan
adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
iii.
Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt
gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében
tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére
vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal
legnépszerűbb részei.
b. Funkcionális cookie-k
Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes
megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín,
betűméret, elrendezés).
c. Célzott cookie-k
A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak
az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett
számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi
oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy
kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az
később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az
érintett számára, valamint biztosítják a látogatások és a forgalom mérését.
Segítségükkel meg tudjuk állapítani, melyek a legnépszerűbb oldalaink és elemezni
tudjuk a látogatóink viselkedését weboldalainkon.
5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát
weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
III.
6.

IV.
7.

V.

Analitika, Facebook pixel (képpont)
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel
(korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be,
amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt
ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének
értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg
hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook
pixel személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel
használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek
célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja,
hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook
remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A
kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb
információ.
Google Adwords remarketing
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8.

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek
célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja,
hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein
böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos
kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt,
nem
tárol,
nem
továbbít.
A
kódkészlet
használatáról,
működéséről
a
http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

9.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes
adatok gyűjtésére.

10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző
automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket
kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével
állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos
tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem
fogadják el a cookie-kat.

20. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető facebook.com/PRÉMIUM-Pénztárak oldalon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül,
az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által
megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen
facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik,
megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve
publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon keresztül
küldött üzenete
érintett általi értékelés, vagy más
művelet eredménye

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás, válaszadás alapja
minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a
kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül
keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos
adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása,
publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb
akciókról is.
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Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak
követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő
falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat
fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán,
és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal
beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé
teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is
közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a
facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál
szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt
közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk.
2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat,
ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen
kaphat.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

21. Chat és Chatbot szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
A Pénztár honlapján (premiumegeszsegpenztar.hu) keresztül, az Adatkezelővel történő
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, általános és személyre szabott tájékoztatás igénybe vétele az
érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Chatbot szolgáltatás igénybevétele során feltett kérdésekre az azokban szereplő kulcsszavak
alapján automata, bizonyos esetekben ügyfélszolgálati munkatárs válaszol.
Az érintettek köre: Azon Pénztártagok és egyéb természetes személyek, akik az Adatkezelő
honlapján az élő chat, és/vagy a chatbot szolgáltatást igénybe veszik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett neve
érintett tagi azonosítója
érintett adóazonosító jele
érintett születési dátuma

azonosítás*
azonosítás*
azonosítás*
azonosítás*
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érintett e-mail címe
érintett telefonszáma
a chatbot szolgáltatás igénybevételének
dátuma, időpontja
érintett chaten keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás*
kapcsolattartás*
kapcsolattartás, válaszadás alapja
kapcsolattartás, válaszadás alapja

Adatkezelő az érintettekkel a chat és chatbot szolgáltatáson keresztül kizárólag akkor
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett chaten,
chatbot szolgáltatáson keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A chat és chatbot szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a Pénztárral, annak termékeivel
kapcsolatos általános információ nyújtása, a Pénztártag érintett beazonosítása esetén az érintett
egészségszámlájával kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás, nem Pénztártag érdeklődő
adatainak megadása esetén a tagság létesítése céljából történő kapcsolatfelvétel.
További célja a chatbeszélgetések rögzítése a chatrobot tanulása, válaszainak pontosabbá tétele
érdekében. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a
Pénztárnak jogos érdeke fűződik a chatrobot lehető legpontosabb működéséhez, releváns
válaszok adásához.
Érintett a chat és chatbot szolgáltatás használatának megkezdésével önként hozzájárul a chat és
chatbot szolgáltatáson keresztül megadott adatainak kezeléséhez.
Adatkezelés időtartama: a pénztártag tagsági jogviszonyának megszűnését követő 1 évig,
érdeklődő esetén a chat szolgáltatás használatának időpontját követő 1 évig, vagy az érintett
kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a személyes adatokra
(egészségszámla adataival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása) vonatkozó információkat
tartalmazó szolgáltatás nyújtását megtagadja.

ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
22. Egyszeri információkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik
megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az
Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
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Kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon
egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb,
kapcsolódó kérdésekről.
 Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton,
ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
eljuttatja.
 Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az
információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele
kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotást: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez
és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan
jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

23. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy
rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú
kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.
(Például érintettel folyatott levelezés.)
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Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az
Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely
szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen
alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az
érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban
meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező. Adatkezelő kérés
esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében
eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy
rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés,
egyéb,
megadott adat

érintett

által

válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és
egyebek megválaszolása, megoldása.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon,
példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton,
elektronikus levélben, chat felültet használva) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart
az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő
megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy
az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását
követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az
adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés
időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az
adatokat.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.
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24. Weboldalon keresztül történő jelentkezés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával
jelentkezzenek adatbázisába.
A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül
adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő meghatározott témájú, tematikájú adatbázisába,
valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait
megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak
el.
 Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az
érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás
nyújtását megtagadja.
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25. Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra
jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír
alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, hozzá jelentkezzenek.
Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör
elnyerése céljából jelentkezik.
A kezelt adatok köre és célja:
név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi
adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor,
ha az a pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely
neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a
munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a
munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az
iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv
és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az
idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az
önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns
adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a
motivációs levél

adatok jelentkezést követő 2 évig
történő
kezeléséhez
való
hozzájárulás jelzése, ha az érintett
nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés
jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
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Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A
jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel
történik.
Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a
weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt
pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és
az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével
folytatódik.
A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a
megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az
esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön,
bizonyítható módon, kérték.
Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a
hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez
ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra
jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a
weboldalon keresztül).
Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő azokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt
adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak
ellenőrzése céljából.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést
követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

26. Munkatársak adatainak nyilvántartása
Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat
átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony
létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. Adatkezelő a HR
tevékenységet, munkaügyi és bérszámfejtési tevékenységet kiszervezés keretében külső
szolgáltató igénybevételével végzi.
A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás az állami adó- és
vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló
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2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy
egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége
fakad.
Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított
családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*,
kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*,
a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot
kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító
jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a
biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító
igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása,
munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi
eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba
beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.
Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó
megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.
A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. évi CL.
törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.
Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja
nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni
tilos.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:








Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen
alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában,
amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését,
azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony,
vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó
szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a
saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének,
lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes
elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során
biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek
az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.
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Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes
Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.
Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső
szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első
munkában töltött napon kötelesek megismerni.
Munkatársak során kötelesek annak utasítása szerint eljárni.

Adatközlés harmadik fél irányába történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

27. Elektronikus mágneskártyás beléptető rendszer működtetésével kapcsolatos
adatkezelés
Érintett számára az Adatkezelő meghatározott területeire történő bejutást az Adatkezelő
mágneskártya segítségével teszi lehetővé személy- és vagyonbiztonsági okokból.
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke: személy- és vagyonvédelem, -biztonság.
Az Adatkezelő jogos érdek úgy valósul meg, hogy kizárólag az az érintett juthat be egy
mágneskártyával biztosított területre, akinek erre jogosultsága van, tehát érvényes
mágneskártyával rendelkezik.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki olyan területre kíván belépni, amely
mágneskártyával védett és ezért személyes adatainak egyidejű átadásával az Adatkezelőtől
mágneskártyát igényel. Ide tartoznak az Adatkezelő Munkatársai és az idegenek is.
A kezelt adatok köre és célja:
név

azonosítás

lakcím

azonosítás

mágneskártya száma

azonosítás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése,
személy- és vagyonvédelem, -biztonság.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 Érintett jelzi a mágneskártyás beléptető rendszerrel biztosított területre történő belépési
igényét az Adatkezelő felé.
 Amennyiben Munkatársról van szó, Adatkezelő az igényt egyszerűsített eljárásban
megvizsgálja, jogosultság esetén az adott területre történő belépést garantáló
mágneskártyát elektronikusan megírja és az erre rendszeresített nyilvántartási
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rendszerben összekapcsolja a mágneskártya számát a Munkatárs fent meghatározott
adataival.
Amennyiben Munkatárstól eltérő érintett kéri a belépést, az Adatkezelő az igényt
részletesen megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén az adott területre történő
belépést garantáló mágneskártyát elektronikusan megírja és az erre rendszeresített
nyilvántartási rendszerben összekapcsolja a mágneskártya számát az érintett korábban
megadott adataival.
A mágneskártyára az érintett adatai nem kerülnek rá, de a kártya száma alapján az
adatok visszakereshetők az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben.

Adatkezelés időtartama: rendszeres belépés esetén (így pl. a Munkatársak esetén) a belépésre
való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi belépés esetén (pl. vendégkártya
kiadása esetén) a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni a rögzített
adatokat. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a
belépés időpontja) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de
legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, alkalmi belépés esetén a
távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

28. Belső képzés során történő adatkezelés
Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli
tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi
szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti
ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi,
munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy az Adatkezelő jogos érdeke (pl. adatvédelmi oktatás). Az
Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan
fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el.
Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa.
Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban:
képzés tárgya témája
azonosítás
résztvevő
Munkatársak
névsora azonosítás
(jelenléti ív)
résztvevő Munkatársak aláírása
azonosítás, későbbi bizonyítás
képzés időpontja
azonosítás
az előadó neve és aláírása
azonosítás
Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban:
Munkatárs neve
azonosítás
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oktatás tárgya
az oktatás időpontja
az előadó neve és aláírása

azonosítás
azonosítás
azonosítás

Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban:
Munkatárs neve
azonosítás
bizonyítvány, vizsga sorszáma
azonosítás,
bizonyítás,
állami
adóés
vámhatóság történő lejelentés
bizonyítvány, vizsga másolata
bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli,
egyébként másolatokat az Adatkezelő nem tárol
Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés
bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén:
a. Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső
képzésen részt venni köteles.
b. Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot
vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el.
c. Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az
Adatkezelő letárolja.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott
vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban:
d. Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt,
vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja.
e. Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja.
f. Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a
dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot
készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően
köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról.
Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az
Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak,
vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.

29. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés

Abban a nem kívánt esetben, ha érintett Munkatárs munkába jutás vagy munkavégzés közben
balesetet szenved, Adatkezelő – az érintett közreműködésével, amennyiben az lehetséges –
baleseti jegyzőkönyvet, valamint a biztosítótársaság számára szolgáltatási igénybejelentőt vesz
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fel, továbbá személyes és különleges adatokat továbbít az ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató felé.
Az adatkezelés jogalapja az érintett létszükséglete.
Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki balesetet szenved.
A baleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok köre:
érintett sérült neve*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

születéskori név*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

születési helye*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

születés időpontja*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

anyja neve*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

állandó lakcíme*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

telefonszáma*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

baleset időpontja*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

baleset helyszíne*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

baleset rövid leírása*

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

szemtanú rövid nyilatkozata

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

balesetet okozó érintett neve, ha van

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

lakcíme, telefonszáma

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

ha a balesetet szenvedett érintett
elsősegélyben
részesült,
az
elsősegélyt
nyújtó
személy
nyilatkozata

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül

amennyiben mentő szükséges, érintett
hívó fél neve, hívás ideje

baleseti jegyzőkönyv
felhasználásra

kitöltése

során

kerül
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Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos
jogi lépések megtétele.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Adatkezelő a baleset bekövetkeztét követően haladéktalanul baleseti jegyzőkönyvet vesz
fel az érintett, szemtanú érintett(ek), a balesetet okozó érintett (ha ilyen létezik) tevékeny
közreműködésével, a fent meghatározott adatok felvételével.
b. Adatkezelő megnevezi az érintett felé a biztosítótársaságot és szolgáltatási
igénybejelentőt vesz fel és azt, az adatokat tartalmazó iratot eljuttatja a biztosítótársaság
felé.
c. Adatkezelő mind a baleseti jegyzőkönyv, mind a szolgáltatási igénybejelentőről másolatot
készít, amelyet az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
d. Adatkezelő kapcsolatot tart a balesetet szenvedett érintettel, továbbá, szükség szerint a
szemtanú és balesetet okozó érintett(ekk)el, és informálja őket a tényekről, jogi és egyéb
lépésekről.

Adatkezelő a számára rendelkezésre álló adatokat továbbítja az ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató felé az érintett létszükséglete jogalappal.
Adatkezelő a Munkatárs balesetéről szóló baleseti jegyzőkönyvet és így annak adattartalmát az
alábbiaknak továbbítja:
e. Amennyiben 1-3 nap közötti munkaképtelenséggel jár a
munkabaleset:

f.

i. a munkabaleseti jegyzőkönyvet csak a sérültnek és a társadalombiztosítási
kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak
(kirendeltségnek)
Amennyiben 3 napon túli munkaképtelenséggel járt a baleset:
i. a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
ii. a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó
munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi
felügyelőségnek;
iii. a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi
székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a munkabalesetéről a
munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek;
iv. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási
kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási
szervnek;
v. a munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő
munkáltatónak.

A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi felügyelőséghez történő
megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját
így különösen:
g.
h.
i.
j.
k.
l.

a meghallgatási jegyzőkönyveket;
a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot;
a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot;
az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot;
az üzembe helyezést dokumentáló iratot;
az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot;
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m. a kockázatértékelést dokumentáló iratot;
n. a fényképfelvételeket, videófelvételeket;
o. a belső szabályzatok vonatkozó részeit.

Az adattovábbítások jogalapja jogszabályi kötelezettség (vagy ha az nem értelmezhető az érintett
érdeke vagy létszüksége).
Az adatkezelés időtartama: felvételtől számított 5 évig.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: az Adatvédelmi
szabályzat 9. fejezetében.
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