Jelen melléklet 2018. május 25. napjától hatályos, mely a mindenkor hatályos
Adatkezelési Tájékoztató része
Profilalkotás

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATALLAL, PROFILALKOTÁSSAL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Automatikus döntéshozatal
A Bank jelenleg nem alkalmaz kizárólag automatikus eljárásokon alapuló döntéshozatalt.
Profilalkotás
(a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők - például munkahelyi
teljesítmény, gazdasági/pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák,
érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés - értékelésére, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellem-zők elemzésére vagy előrejelzésére használják)
A Bank az alábbi körben alkalmaz profilalkotást
A Bank közvetlen üzletszerzési célból jogos érdek jogalap alapján végez marketing célú
megkeresés címzettjeinek csoportjai kialakításához profilalkotást.
A Bank a „Közösségi hatás” számítása céljából jogos érdeke alapján végez profilalkotást. A
Közösségi Hatás meghatározása célú profilalkotás és annak eredménye:
Úgynevezett Közösségi Hatás funkció található a NetBank alkalmazásban, amely azt hivatott
ügyfelei számára megmutatni (kizárólag az Ügyfél számára látható az eredmény), hogy egyes
döntéseikkel milyen mértékű pozitív hatást gyakorolhatnak egyénileg a Közösségre.
A Közösségi Hatás egy összevont mutatószám, amely megmutatja, hogy az Ügyfél milyen
mértékben rendelkezik a Bank közösségi termékeivel illetve használja-e azokat (Segítő
bankkártya, Közösségi betét), fizet-e becsületkasszás számlavezetési díjat, valamint részt
vesz-e a Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP). A Közösségi Hatásról
részletesen és a mutató mindenkori értékéről az ügyfél a NetBankon keresztül tájékozódhat.
A Bank jogos érdeke: a Bank, mint közösségi Bank számára fontos, hogy minél többen
éljenek a Bank által felkínált egyedi jogokkal, és rendelkezzenek a KAP-on, éljenek a Segítő
Bankkártya támogató funkciójával, értsék a becsületkasszás számlavezetés fogalmát,
döntsenek arról, hogy pénzükből a Bank mit finanszírozzon. A Bank jogos érdeke, hogy
működésének egyik pillérét képező ún. értékalapú banki szolgáltatások kapcsán tudja, hogy
azokat milyen mértékben veszik igénybe az ügyfelek, hogyan hat az Ügyfelekre az, ha
felhívja figyelmüket külön is arra, hogy milyen a Közösségi Hatásuk.
A Közösségi Hatás profilalkotás kapcsán kiemelendő, hogy joghatással kizárólag abban az
esetben járhat, ha maga az érintett Ügyfél szeretné, olyképpen, hogy a vonatkozó hirdetmény
szerinti esetben és feltételekkel kedvezmény igénybevételére lehet jogosult (de nem köteles)
az érintett Ügyfél.

