
6. Az adatok felhasználása és feldolgozása 
 

A Bank az érintettek személyes adatait kizárólag az Ügyfelekkel vagy egyéb érintettekkel megkötött 

szerződésekben, valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor 

meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja fel a Tájékoztatóban foglalt 

keretek között. A Bank jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység 

ellátásába adatfeldolgozót bevonni. 

 

Bővebben… 

 

Amennyiben a Bank bármilyen más célra is fel kívánná használni az Ügyfelek vagy egyéb érintettek adatait, 

arra csak a következő módokon kerülhet sor: 

 az új célú felhasználást jogszabályváltozás vagy a jogszabályoknak való megfelelés szükségessége 

idézi elő – ennek bekövetkeztéről, az előállt változásokról a Bank az Üzleti Feltételeiben beállt 

változásoknak megfelelő módon, elsősorban hirdetményben, illetve honlapján keresztül értesíti az 

Ügyfeleket vagy egyéb érintetteket; 

 a felhasználási cél változása a Bank érdekkörében merül fel, úgy ennek bekövetkeztéről – 

amennyiben ez lehetséges és szükséges – a Bank értesíti az érintetteket; 

 adatátvétel esetén, ha az új célú felhasználást az adatátvételkor nem zárták ki, akkor az eredeti 

adatkezelő egyidejű értesítésével; 

 az adatok személyes jellegétől való megfosztása (ún. anonimizálása) révén. 

A Bank és Ügyfél vagy egyéb érintett közötti szerződéses kapcsolatok esetén megvalósuló, illetve egyéb 

adatkezelési célokhoz igazodó konkrét felhasználási tevékenységeket elsődlegesen a jelen Tájékoztató, illetve 

kiegészítő jelleggel, az Ügyféllel vagy egyéb érintettel megkötött konkrét szerződések, továbbá a 

mindezekhez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók tartalmazzák. 

A Bank adatkezelésének maximális időtartama eltér attól függően, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett 

adatainak kezelése milyen jogalapon történik. 

Ezen megőrzési idők a következők lehetnek: 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogalapja szerint 

a) szerződéses jogalap esetén: 

A Bank és az Ügyfél között létrejött tartós szerződéses jogviszony esetén, a Bank a birtokába került és ezen 

szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot ezen szerződéses jogviszony megszűnését követő 

8. év végéig kezeli, kivéve azon egyedi eseteket, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő. 

b) jogszabályon alapuló adatkezelés esetén: 

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén a Bank a vonatkozó jogszabályban előírt határidő 

lejártáig kezeli az Ügyfél személyes adatait. 

c) jogos érdek esetén: 



A Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése és védelme 

érdekében kezelt adatok megőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen 

érdekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogos érdek 

megszűnésétől számított 8. év vége. 

d) hozzájárulás esetén: 

Az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén a Bank az Ügyfél személyes adatait a hozzájárulás 

visszavonásáig kezeli. 

 

Amennyiben az Ügyfél a Bankkal szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezte, azonban az bármely 

okból nem jött létre, úgy a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, banktitkot képező személyes és egyéb 

adatokat a Bank addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 

érvényesíthető, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 

általános 5 éves elévülési idő. 

Az egyéb érintettek adatainak megőrzése az Ügyfelek adatainak megőrzéséhez igazodik, kivéve az eseti 

ügyfeleket és a leendő ügyfeleket. Eseti ügyfelek adatainak őrzésére az eseti tranzakciót követő 8. év végéig 

kerül sor, kivéve azon egyedi eseteket, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő. A leendő ügyfelek 

adatait a Bank a leendő ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. 

Az egyéb, ügyletspecifikus vagy speciális adatkezelésekre – így különösen a hang- és képfelvételekre, 

panaszkezelésre irányadó adatkezelési időtartamokat a vonatkozó szerződések, jelen Általános Üzleti 

Feltételek, illetve a Bank Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazzák. 

Összefoglaló jelleggel a különböző megőrzési időket a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 


