
5. Az adatok forrása, felvétele és tárolása 
 

Az Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok két módon kerülhetnek a Bank birtokába, 

elsődlegesen közvetlenül az Ügyfelektől, illetve érintettektől történő adatfelvétellel, másrészről más 

adatkezelőktől történő adatátvétel révén. Bank az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a bankszektorra előírt szigorú szabályok megtartásával, 

felügyeletet ellátó hatóság folyamatos auditálása, ellenőrzése mellett és a megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések bevezetésével zárt rendszereiben gondoskodik. 

 

Bővebben…. 

 

A Bank által az Ügyfél vagy egyéb érintett tudomására hozott tájékoztatást – Általános Üzleti Feltételekben, 

a jelen Tájékoztatóban, szerződésekben, egyéb nyomtatványokon feltüntetett, vagy a Bank vagy partnerei 

weboldalain hozzáférhetővé tett tájékoztatók útján – megadottnak tekinti (előzetes tájékoztatás). 

A Bank az Ügyfél vagy egyéb érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon a Bank rendelkezésére bocsátott 

vagy tudomására hozott – ideértve az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek a Bankhoz benyújtott 

dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá a Bank vagy 

partnerei weboldalain megadott vagy bármely egyéb formában a Bank számára hozzáférhetővé tett – adatok 

kezelésének vonatkozásában a Bank az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulását megadottnak, illetve 

szerződés-kötés kezdeményezési szándékát és ezzel a felek között szerződéses kapcsolat lérehozására a 

szerződéses jogalapot meglévőnek tekinti. 

Amennyiben az Ügyfelekével együttesen vagy az Ügyféllel megkötendő szerződéssel összefüggésben a Bank 

egyéb érintett személyek adatainak birtokába jut, úgy, ha adott szerződés erről máshogy nem rendelkezik, a 

Bank feltételezi, hogy az egyéb érintett a szerződéssel összefüggésben megadott adatainak kezeléséhez 

hozzájárult, illetve az Ügyfél ezen hozzájárulást beszerezte, azzal rendelkezik, és jogosult ezen személyek 

adatait a Bank részére átadni. Bank felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy minden esetben kizárólag ezen 

jogosultság és felhatalmazás birtokában, jogszerűen és jóhiszeműen bocsásson adatokat a Bank 

rendelkezésére. 

Más adatkezelőktől történő adatátvételre csak akkor kerülhet sor, ha: 

 az adatátadást – illetve az eredeti adatkezelő tekintetében az adattovábbítást – jogszabály írja elő 

vagy teszi lehetővé; 

 az adatátadásról a Bank és az adatátadó szerződésben megállapodtak és az érintett az 

adatátadáshoz az eredeti adatkezelő számára hozzájárulását adta, vagy az adatátadás előtt ezen 

hozzájárulása beszerezhető. 

Amennyiben az szükséges vagy jogos érdek érvényesítése érdekében elengedhetetlen, a Bank e körben is 

jogosult az adatokat átvenni az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulásának hiányában, ha arra az 

érdekmérlegelési teszt alapján lehetősége van. Ilyen eset lehet például, amikor a fedezetként szolgáló 

vagyontárgyra a szerződési feltételek szerint az Ügyfélnek biztosítást kell kötnie, és a Banknak vizsgálnia kell 

a biztosítás meglétét, melyhez a Bitosítóktól adatokat igényelhet.  



A Bank a kezelésében lévő személyes adatokat lehetőségei szerint saját, illetve befolyása alatt álló 

szervezetek vagy a magyar, illetve nemzetközi Bankcsoportba tartozó szervezetek rendszereiben tárolja, de 

lehetősége van harmadik személynek tekintendő adatfeldolgozó vagy adatkezelő megbízására is. 

Függetlenül azonban a tárolás helyétől és az azt végző személyétől és módjától, minden adattárolás úgy 

történik, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek – ideértve a Bank azon munkavállalóit és a Bankkal 

szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet végző 

személyeket is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá, az 

adatok bizalmassága ne sérülhessen, biztosított maradjon az adat teljes életciklusa alatt. 

A Bank valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók külső szakértő szervezet által éves rendszerességgel 

ellenőrzött, zárt rendszerekben tárolják az adatokat, mindenkor ügyelve az adatok megfelelő szintű 

védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítanak. Ezeknek az 

intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű biztonságot 

kell biztosítaniuk, és figyelembe kell venniük a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, 

összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó 

valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében Bank olyan szervezetet alakít ki és 

működtet, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz 

csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető 

legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő 

információkat bárki rendeltetésüktől eltérően illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa. A Bank 

tevékenysége ellátása kapcsán szervezetét úgy alakítja ki, hogy csökkentse a visszaélésekhez vezető személyi 

érdek-összefonódások lehetőségét és erősítse a folyamatba épített ellenőrzést. 

A Bank Ügyfeleitől és egyéb érintettektől különleges adatokat lehetősége szerint nem vagy csak kivételes 

esetben, szűk körben és minimális mennyiségben igényel, kezel. Ugyanakkor, ha a Bank mégis kezel ilyen 

adatokat, vagy birtokába jut ilyen adatoknak, úgy ezen adatkezelési tevékenységére egyaránt irányadónak 

tekinti a banktitokra, valamint a különleges adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

Az adatátvétellel a Bank birtokába jutott, Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok kezelésére 

főszabály szerint ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a közvetlenül az Ügyfelektől felvett adatokra, 

kivéve, ha az adatátvételkor az eredeti adatkezelő valamilyen adatkezelési korlátozás fennállásáról 

tájékoztatta a Bankot. Ilyenkor a Bank adatkezelésére az e korlátozásokban foglaltak az irányadók, kivéve 

azt az esetet, ha az eredeti adatkezelő előzetes hozzájárulását adta az adatkezelési korlátozásra tekintet 

nélküli adatkezeléshez és e hozzájárulás megadása nem ellentétes a magyar jogszabályokkal. 

Ha az adatátadásra az adatátvevő Bank jogának érvényesítése érdekében kerülne sor, de arra az Ügyfél 

vagy egyéb érintett tiltakozása miatt mégsem kerül sor, úgy a Bank, a tiltakozásról történő tudomásszerzését 

követően jogosult bírósághoz fordulni az adatátadó ellen. 

 


