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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely a Bank nevében személyes 

adatokat kezel. 

 

Adatkezelő: a Bank, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt – ez esetben társ-adatkezelőként- meghatározza. 

 

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

  

Adatvédelmi tisztviselő: a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján a Banknál kijelölt személy. 

 

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele, illetve átadása. 

 

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele, olyképpen, hogy a törölt adatok 

helyreállítása többé nem lehetséges. 

 

Automatikus döntéshozatal: olyan eljárás melynek során kizárólag automatikus 

adatkezelésen alapul az Adatkezelő által meghozott döntés. 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

Bankcsoport: Azon vállalkozások összessége, amelyet a Bank, annak leányvállalatai és 

mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben a Bank, mint anyavállalat vagy leányvállalata 

ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik. 

 

Banktitok: a Hpt. 160. § alapján 

„(1)Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló 

tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, 

üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi 

intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi 

intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.  
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(2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény 

ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást 

vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki 

szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a 

szolgáltatást nem veszi igénybe. 

(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben 

meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell.” 

 

Érintett: Azonosított, vagy azonosítható természetes személy.  

 

Az Érintettek csoportján belül a Bank adatkezelései vonatkozásában elkülöníthető csoportok:  

 a Bank Ügyfelei, 

  az Ügyfélnek nem minősülő azon személyek, akiknek adatait, a rájuk vonatkozó 

információkat a Bank kezeli, elsősorban az Ügyfelének nyújtott, nyújtandó 

szolgáltatás kapcsán (különösen, de nem kizárólag értve ezen személy alatt az ügyfél 

képviselőjét, megbízottját, a biztosítékot nyújtó személyeket – kezes, zálogkötelezett 

stb -, további jogosultakat és kötelezetteket, a nem természetes személy ügyfél ügylete 

kapcsán közreműködő természetes személyeket)- továbbiakban ezen személyek 

együttesen hivatkozva: Közreműködők, 

 a potenciális ügyfelek (pld. online számlanyitást kezdeményezők) –továbbiakban: 

Potenciális ügyfelek, 

 fenti kategóriák egyikébe sem tartozó olyan természetes személyek, akiknek adatait a 

Bank valamely jogalap alapján, de nem az Ügyfélnek nyújtott, nyújtandó szolgáltatás 

kapcsán kezeli (pld. ilyen személy a fiókba betérő fenti kategóriák semelyikébe nem 

tartozó természetes személy, honlap látogatója)- továbbiakban: További személyek, 

 

a Bank Ügyfelein kívüli fentiekben hivatkozott személyek együttesen hivatkozva: Egyéb 

Érintettek. 

 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez. 

 

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről 

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 

alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
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Harmadik ország: az Európai Gazdasági Térség tagjain kívüli országok.  

 

Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCIIIVII. törvény. 

 

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok 

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó 

bármely olyan információ, ami alapján a természetes személy azonosítható. Azonosíthatónak 

tekintendő az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

Pmt.: a pénzmosás- és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény  

 

Pmt. szerinti Üzleti Kapcsolat: az Ügyfél és a Bank között a Bank tevékenységi körébe 

tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony. 

 

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére, vagy 

előrejelzésére használják. 

 

Ügyfél: minden természetes, vagy jogi személy, aki, vagy amely a Banktól pénzügyi-, illetve 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. 
 


