
2. Az adatkezelés jogalapjai 
 

A Bank személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó 

jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel az Ügyfeleiről, más érintettekről. 

Ezen személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek a Bank birtokába: 

 ha az az Ügyfél és a Bank közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy 

esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap),vagy  

 ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy  

 ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve  

 ha az az érintett hozzájárulását adta ehhez. 

A Bank által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz 

egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, jogszabályi, valamint érdekmérlegeléses és az 

Ügyfél, illetve az egyéb érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelési felhatalmazásokat. 

A Bank törekszik rá, hogy az Ügyfél és a Bank közötti szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, 

illetve a jelen Tájékoztató tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett 

megfelelő döntést képes hozni, hogy Bankunkra bízza-e adatai kezelését.  

 

Bővebben… 

 

1) Szerződés teljesítése, mint jogalap 

Szerződés teljesítése mellett ehhez a jogalaphoz tartozik a szerződés létrejötte előtti olyan adatkezelés is, 

amely az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ezt a jogalapot megszorítóan kell 

értelmezni, kizárólag arra az adatkezelésre terjedhet ki, amely ténylegesen szükséges a szerződés 

teljesítéséhez. 

Az ilyen jogalappal kezelt adatokat az Ügyfél jellemzően a szerződéskötéskor adja meg, vagy a szerződés 

teljesítése során keletkeznek az Ügyfélről. Az egyes tipikus adatköröket a jelen Tájékoztató „Kezelt adatok 

köre” című fejezete tartalmazza. 

Pénzügyi vagy egy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása esetén a Bank sok adatot kezel az Ügyfélről. 

Ezeket mind a szerződés részévé teszi, illetőleg az Ügyfélhez kapcsolódó további azonosítókat képez. Ezek 

a rendszerekben való nyilvántartást, a különböző számviteli, könyvelési rendszerekben való azonosítást és 

egyéb érdekeket szolgálhatnak, például a bankoktól elvárt, hogy ismerjék ügyfeleiket, a különböző 

visszaélések ellen megfelelő rendszereket működtessenek, stb. 

 

2) Jogi kötelezettség teljesítése 

Kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és 

feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az 



adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg. A vonatkozó jogszabályról, illetve annak tartalmáról a 

Bank szükség esetén tájékoztatja az érintetteket. 

A Bank jogi kötelezettségét lehet ezen jogalapnál figyelembe venni, másét nem. A jogi kötelezettség 

tekintetében a Banknak nincs választása, hogy teljesíti vagy sem a kötelezettséget, annak mindenképp 

érvényesülnie kell. A jogi kötelezettséget magyar és uniós jog is megállapíthat. Nem szükséges, hogy minden 

egyes adatkezelési műveletre külön jogszabályban megállapított kötelezettség terjedjen ki, elegendő az is, 

ha egy kötelezettség szolgál több adatkezelési művelet jogalapjául. A jogszabály, amely megállapítja a 

kötelezettséget meghatározhatja az adatkezelés egyéb ismérveit például adatkezelés időtartama, 

korlátozások, szükséges intézkedések a jogszerű adatkezeléshez, stb. 

A banki tevékenységek részletesen szabályozottak, így sok a jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 

adatkezelés is. A vonatkozó jogszabályok felsorolását lásd a jelen Tájékoztató vonatkozó fejezetében. 

 

3) Jogos érdek érvényesítése 

Ez a jogalap akkor alkalmazható, ha az adatkezelésre a Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló harmadik 

fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség van, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése az Ügyfél 

személyes adatainak védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ennek eldöntésére szolgál az 

érdekmérlegelési teszt, melynek eredménye határozza meg elsődlegesen, hogy az adatkezelés jogszerű-e 

ezen a jogalapon. 

A jogos érdeknek akkor felel meg a Bank vagy harmadik fél érdeke, ha: 

 az érdek jogszerű, azaz nem ütközik jogszabályba vagy nem irányul annak kijátszására, 

 a meghatározása elég specifikus ahhoz, hogy az érdekmérlegelési teszt elvégezhető legyen, 

 valódi és fennálló érdeket képez, azaz megalapozott (nem feltételtől függő vagy jövőbeli). 

E jogalapon csak akkor lehet jogszerű az adatkezelés, ha az feltétlenül szükséges a jogos érdek 

érvényesítéséhez. Ekörben mindig vizsgálni kell az érdek és a jog szembenállását, és ezek 

kiegyensúlyozottságát (ún. szükségesség-arányosság teszt). Szintén vizsgálni kell a jogos érdek alapját és 

természetét; az érintettre való hatását; lehetséges védelmi lépéseket. 

E jogalapnál különösen fontos a transzparencia és a tájékoztatás. Amennyiben az adatkezelésnek lehet más 

jogalapja, akkor elsődlegesen azokat a jogalapokat kell alkalmazni.  

 

4) Az érintett hozzájárulása  

Az Ügyfél, illetve az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés nem más, mint az Ügyfél, vagy egyéb érintett 

akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 

érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 

adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Az első fogalmi elem az önkéntesség. Csak olyan nyilatkozat minősülhet önkéntesnek, ahol az Ügyfél vagy 

egyéb érintett valós döntési helyzetben van, a hozzájárulás megadása vagy annak megtagadása kapcsán. 

A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az Ügyfél, vagy egyéb érintett nem rendelkezik 



valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás a nélküli megtagadása vagy 

visszavonása, hogy ez kárára válna.  

A hozzájárulás második kritériuma, hogy konkrét, részletes legyen. Konkrét adatkezelési célra kell irányulnia 

a hozzájárulásnak, amely célról az Ügyfelet vagy egyéb érintettet megfelelően tájékoztatták. A hozzájárulás 

az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az 

adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan 

meg kell adni. A Bank törekszik rá, hogy ha a hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat más ügyekkel egy 

nyilatkozatba van foglalva, úgy az egyes nyilatkozatok egyszerű nyelvezettel, érthető módon és elkülönítetten 

szerepeljenek.  

A hozzájárulásnak megfelelő tájékoztatáson alapulónak, azaz teljes körűnek kell lennie. A nyilatkozat 

érvényességi kelléke, hogy előzetesen tájékoztassa a Bank az Ügyfelet, vagy egyéb érintettet. A 

transzparencia és a megfelelő tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy az érintett életszerű feltevéseit igazolja, 

így kevesebb bizonyítási kérdést hagy maga után. A tájékoztatás megfelelő formája és tartalma így védi mind 

az Ügyfelet, az egyéb érintettet, mind pedig a Bankot. A tájékoztatásnak könnyen elérhetőnek és átláthatónak 

kell lennie. 

A nyilatkozattal szemben támasztott következő elvárás az egyértelműség. A nyilatkozat lehet kifejezett vagy 

kétséget nem hagyó, egyértelmű cselekedet. Ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül, ha az Ügyfél vagy 

egyéb érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy erre 

vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, stb. Bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is megfelel 

az egyértelmű hozzájárulásnak, amely az adott összefüggésben az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulását 

személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a 

nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. Ebből következik, hogy a hozzájárulás mindig aktív 

magatartás az Ügyfél vagy az egyéb érintett részéről (opt-in rendszer). Ha az érintett hozzájárulását erre 

vonatkozó hozzájárulás-kérést követően adja meg, a hozzájárulás-kérésnek egyértelműnek és tömörnek kell 

lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a 

hozzájárulást kérik. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. Fontos, hogy biztosítani kell, hogy ugyanolyan egyszerű módon 

tehesse meg, mint magát a nyilatkozat megadását. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű 

adatkezelést. A visszavonás lehetőségéről a nyilatkozat megtételét megelőzően tájékoztatni kell az Ügyfelet 

vagy az egyéb érintettet. A visszavonás tényéből önmagában nem keletkezhet hátránya az Ügyfélnek vagy 

az egyéb érintettnek. 

Személyes adat jogszabályi felhatalmazás, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában vagy annak 

visszavonása esetén akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy az 

aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából szükséges, vagy az a Bank vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 

áll. Ezen kívül személyes adat kezelhető akkor is, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával 

került sor, de a Bank a felvett adatokat ezen eredeti céltól eltérően a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából, vagy a Bank vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – kívánja a 

továbbiakban külön hozzájárulás nélkül, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelni 

(összefoglalóan ún. jogos érdeken alapuló vagy érdekmérlegeléses jogalap). 



Az Ügyfél vagy az egyéb érintett hozzájárulását a Bank csak kivételes esetekben kéri, ilyen esetekben a 

hozzájárulás kérését tartalmazó dokumentum vagy tájékoztatás tartalmaz minden olyan információt, amely 

alapján az Ügyfél vagy az egyéb érintett tájékozott döntést hozhat ezen hozzájárulása megadásáról vagy 

megtagadásáról. Kétség esetén a Bank azt vélelmezi, hogy az Ügyfél vagy az egyéb érintett a hozzájárulását 

nem adta meg. Az Ügyfél vagy az egyéb érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, 

ugyanakkor e visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Az Ügyfél vagy az egyéb érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását az alábbi formákban adhatja meg, 

illetve vonhatja vissza: 

 írásbeli szerződés esetén a szerződés, illetve az esetleg hozzá kapcsolódó nyilatkozat aláírásával; 

 írásban levélben, a levelet hiteles módon (a Bank által nyilvántartott aláírás-mintának megfelelően, 

amely lehet az aláírási karton vagy más ügyféli szerződés, vagy az utolsó egyéb, az érintett által 

aláírt és a Bank által elfogadott aláírással ellátott dokumentum szerinti aláírás) aláírva és két, névvel 

és lakcímmel azonosított tanú aláírásával ellátva; 

 elektronikus módon, a banki rendszerekbe – megfelelő azonosítást és hitelesítést követően – belépve 

a külön ablakban megjelenő feltételek elfogadásával (kipipálásával); 

 telefonon kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával (a telefonbeszélgetés rögzítésével); 

 bizonyos, a Bank által külön meghatározott esetekben email-en, minimum fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással. 

 

Különleges adatot a Bank korlátozott esetekben, szigorú feltételek között és csak akkor kezel, ha az 

adatkezeléshez az Ügyfél vagy az egyéb érintett kifejezetten hozzájárul, illetve, ha az adatkezelés 

törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy 

üldözése érdekében törvény előírja, vagy azt törvény valamely közérdeken alapuló célból elrendeli. 

A Bank által használt szerződések, nyilatkozat-minták minden esetben félreérthetetlen módon tartalmaznak 

egy arra vonatkozó rendelkezést is, hogy az Ügyfél, illetve a szerződésben esetlegesen szereplő egyéb 

érintett, hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez, szükség szerint külön 

nevesítve a kizárólag hozzájárulásán alapuló adatkezeléseket is. 

 


