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KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A MAGNET BANK FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATBA LÉPŐ 

ÉRINTETTEK SZÁMÁRA 
hatályos: 2021. december 1. napjától 

 
(a korábban hatályos Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatók a www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon 

az „Archív Adatkezelési Tájékoztatók” menüpontban találhatóak meg) 
 

Jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató” a MagNet Bank Facebook közösségi oldala által végzett 
adatkezelési tájékoztatással kapcsolatban a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon elérhető „Adatkezelési Tájékoztató” kiegészítése és 
pontosítása. A jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatót” a Bank „Adatkezelési Tájékoztatójával” együtt kell 
alkalmazni figyelemmel arra, hogy a MagNet Bank Facebook közösségi oldalára vonatkozó adatkezelési 
tájékoztatás speciális szabályait jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza.  

A Bank a Facebook Ireland Ltd. (a továbbiakban: Facebook) közösségi hálózatának online platformján üzemelteti 
a Bank közösségi oldalát. A közösségi oldal felkeresésekor a Bank és a Facebook közös adatkezelőként kezeli az 
Érintettek személyes adatait. 
 
A Facebook adatkezelésének alapjául szolgáló felhasználási feltételek (beleértve a benne megnevezett egyéb 
feltételeket és szabályzatokat is), az alábbi címen érhetők el: https://www.facebook.com/legal/terms, 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
 
A Bank a Facebook felhasználói felületen (https://hu-hu.facebook.com/magnetbank) is lehetővé teszi az Érintettek 
számára, hogy a Bank szolgáltatásaival kapcsolatosan tájékoztatást kapjanak és kérjenek. E felület panasz 
beadására, bankkártya vagy Netbank letiltására, adatvédelemmel kapcsolatos kérések megküldésére nem 
alkalmazható, illetve ezen a felületen kizárólag olyan általános kérdések feltételére van lehetőség, amely 
banktitoknak, vagy más védett titokkörbe tartozó információkat nem érint, illetve ilyen információk kiadására nem 
irányulhat.  
 
A jelen adatkezelési tájékoztató arról ad tájékoztatást, hogy a Bank hogyan kezeli az Érintettek személyes adatait.  
 
1. Az Érintettek köre 
A Bank a Facebook közösségi oldal üzemeltetése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) 
Személyes adatait kezeli: 
a) a közösségi oldalt meglátogató személy; 
b) a közösségi oldalt kedvelő személy; 
c) a közösségi oldalt követő személy; 
d) a közösségi oldal által közzétett bejegyzéshez hozzászólást író személy; 
e) a közösségi oldalon keresztül üzenetet küldő személy. 

2. A kezelt adatok köre 
A Bank a Facebook közösségi oldal üzemeltetése során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli az 
Érintettekről: 
a) az Érintett neve; 
b) az Érintett által a Facebook profiljában megadott egyéb nyilvános „névjegy” adat (születési adatok, lakhely, 

tanulmányok, munkahely, családi állapot stb.); 
c) az Érintett hozzászólása, üzenete; 
d) az Érintett által a hozzászólásában csatolt képüzenet. 

 
3. Az adatkezelés céljai 
A Bank a Személyes adatokat a következő célokból kezeli: 
 információcsere és kommunikáció (közvetlen tájékoztatás a Bankról és annak szolgáltatásairól, akcióiról, 

ajánlatairól, az aktuális rendezvényeiről és a Bank nyitott állásairól); 
 Érintettek panaszainak, kérdéseinek kezelése és megválaszolása; 
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 a Bankkal kapcsolatos információk közlése, a Bank termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése ; 
 álláshirdetés közzététele; 
 felhasználó elemzés (ennek keretében a Bank kizárólag csak életkori és nembeli csoportok szerint jut hozzá 

adatokhoz, egyes meghatározott Érintettekre vonatkozó elemzésre nincs lehetőség, ilyen adatokat a Bank 
nem gyűjt); 

 oldalelemzés (a Bank az oldalelemzés során konkrétan meghatározott Érintettek profiljának elemzésére nem 
képes, a Bank ilyen adatokat nem gyűjt). 

4. Az adatkezelés jogalapja 
A Bank a Facebook közösségi oldalával kapcsolatba lépő felhasználók Személyes adatait a közösségi oldal 
látogatóival folytatott hatékony információcsere, valamint a felhasználókkal folytatott közvetlen 
kommunikációval összefüggésben, jogos érdek jogalapon kezeli. A Bank jogos érdeke, hogy közvetlen 
kommunikációt lehetővé tevő információs csatornán keresztül gyorsan és hatékonyan tudja az Érintettek kérdéseit 
fogadni és megválaszolni, továbbá az Érintetteknek tájékoztatást tudjon nyújtani tevékenységéről, termékeiről és 
szolgáltatásairól.  

A jogos érdeken alapuló adatkezelésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Bank Adatkezelési Tájékoztatójában 
található meg. 
 
5. Az adatkezelés időtartama: 
Az Érintett által a Bank Facebook oldalán tett bejegyzések a Bank adminisztrátora által a bejegyzést keltétől 
számított 5 év után törlésre kerülnek. 
 
6. Adattovábbítás 
Az Érintettek Személyes adatai a Bank által nem kerülnek továbbításra harmadik személyek vagy szervezetek 
részére. 

7.  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
A Banknak az Érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás nem történik. 

8. További adatkezelési szabályok 
További adatkezelési tájékoztatást, így például a Bank, mint Adatkezelő, valamint az Adatvédelmi tisztviselő 
adatait és elérhetőségeit; az adatkezelés alapelveire vonatkozó tájékoztatást; az egyes jogalapokra vonatkozó 
általános szabályokkal kapcsolatos információkat; illetve az Érintettet megillető jogokat (beleértve a jogorvoslat 
jogát is) a Bank www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalán megtalálható „Adatkezelési Tájékoztató” 
tartalmazza. 

 


