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A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. részére  

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési 

nyilvántartási számok és megnevezések jegyzéke 

 

Adatkezelés 

nyilvántartási száma 

Adatkezelés megnevezése  

(NAIH határozat alapján) 

 
NAIH-50474/2012. 

 
„Ajánlókártya program. A Bank Ajánlókártya programjának 
teljesülése érdekében.” 

 
NAIH-52031/2012. 

 
„Kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése. 
Ajánlókártya program.” 

 
NAIH-52030/2012. 

 
„Marketing. Banki termékek szolgáltatások népszerűsítése.” 

 
NAIH-50475/2012. 

 
„Marketing (dm, hírlevél, tájékoztatók, gazdasági reklám). Banki 
termékek, szolgáltatások népszerűsítése.” 

 
NAIH-52026/2012. 

 
„Betét gyűjtése” 

 
NAIH-52027/2012. 

 
„Pénzügyi szolgáltatás közvetítése. A Bank termékeinek függő 
ügynök által történő hitelközvetítői értékesítése. A Bank által 
végzett biztosításközvetítői tevékenység.” 

 
NAIH-50473/2012. 

 
„Vállalati, társadalmi felelősségvállalás a Bank KAP 
programjának teljesülése érdekében.” 

 
NAIH-52195/2012. 

 
„Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása. Vállalati, társadalmi 
felelősségvállalás a Bank KAP programjának teljesülése 
érdekében.” 

 
NAIH-52032/2012. 

 
„Ügyfélkapcsolat. Panaszkezelés és telefonos ügyfélszolgálat.” 

 
NAIH-52029/2012. 

 
„Adatbázis építése. KHR adatkezelés. Uniós korlátozó 
intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelés” 

 
NAIH-52028/2012. 

 
„Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás 
igénybevétele, szerződés kötése, szerződés szerinti 
kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb az érintett 
hozzájárulása vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások.” 

 
 
NAIH-52025/2012. 

 
 
„Hitel- és pénzkölcsön nyújtása.” 
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NAIH-50481/2012. 
 

„Hpt1. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel- és pénzkölcsön 
nyújtásával kapcsolatos adatkezelés. A szolgáltatás igénybevétele, 
szerződés kötése, szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése, 
érvényesítése, egyéb az érintett hozzájárulása vagy jogszabály 
alapján szükséges adattovábbítások.” 

 
NAIH-50480/2012. 

 
„Hpt. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti betét gyűjtésével és más 
visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő 
elfogadásával kapcsolatos adatkezelés. A szolgáltatás 
igénybevétele, szerződés kötése, szerződés szerinti 
kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb az érintett 
hozzájárulása alapján vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások.” 

 
NAIH-50479/2012. 

 
„Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése tevékenység, Bit. 33. § (1) bekezdése szerinti 
biztosításközvetítői tevékenység. A Bank termékeinek függő 
ügynök által történő hitelközvetítői értékesítése. A Bank által 
végzett biztosításközvetítői tevékenység.”  

 
NAIH-50478/2012. 

 
„Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelés (ideértve a 
bankkártya szolgáltatással kapcsolatos adatkezelést is). A 
szolgáltatás igénybevétele, szerződés kötése, szerződés szerinti 
kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb az érintett 
hozzájárulása vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások.” 

 
NAIH-50477/2012. 

 
„Központi Hitelinformációs Rendszer adatkezelés, Pénzmosás 
megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos adatkezelés, 
Uniós korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelés. 
Jogszabályokon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése.” 

 
NAIH-50476/2012. 

 
„Panaszkezelés és telefonos ügyfélszolgálat. Tájékoztatás adása, 
panaszkezelés.” 

 
NAIH-72016/2014. 

 
„Hpt. 3. § (1) j) pontjába sorolt széfszolgáltatás nyújtása, a 
szolgáltatás igénybevétele, szerződés kötése, szerződés szerinti 
kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb az érintett 
hozzájárulása vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások.” 

 
NAIH-84318/2015 

 
 „Hpt. 3. § (1) l) pontjába sorolt követelésvásárlási tevékenység, a 
szolgáltatás igénybevétele, szerződés kötése, szerződés szerinti 
kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb az érintett 
hozzájárulása vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások.” 

  

                                                 
1 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény  
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NAIH-100230/2016. 

" Hpt. 3. §(1) bekezdés h) pontja szerint valutával, devizával- ide 
nem értve a pénzváltási tevékenységet -váltóval, illetve csekkel 
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi 
tevékenység. A szolgáltatás igénybevétele, szerződés kötése, 
szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése, érvényesítése, egyéb 
az érintett hozzájárulása vagy jogszabály alapján szükséges 
adattovábbítások..  

 


