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1. SZ. MELLÉKLET:  

A VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Önnek mint a Pénztár tagjának személyes 
adatainak a Vasas Önsegélyező Pénztár (a Pénztár) által történő kezelésével kapcsolatos 
minden fontos információt megismerhessen. 

A Vasas Önsegélyező Pénztár 
a) székhely: 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. 
b) Bírósági nyilvántartás száma: 01-04-0000217 
c) adószám: 18166624-1-42 

a. tényleges adatkezelés címe(i): 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. 
d) internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):  
e) https://vasasok.hu/index.php/HU/szolgaltatasaink/onsegelyezo 
f) telefonszám: 1-313-8489, +36-70-636-1121 
g) e-mail: onsegelyezo@vasasok.hu 
h) képviseli: Kovács Anikó IT elnök 

mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy 
(továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre 
juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek 
személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi 
szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint 
egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. 
 
Jelen adatkezelési Tájékoztató a Pénztár Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: 
Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören 
tájékoztassa a Pénztár adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Ez a 
Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt 
kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat 
teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1086 
Budapest, Magdolna u. 5-7. alatt, illetve a Vasas honlapján, a Vasas Önsegélyező Pénztár 
menü alatt (www.vasasok.hu) 
 

Kik az érintettek?  
 
Az érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek 
adatait a Pénztár kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a pénztártagok, az ügyfelek, a saját 
munkatársak, a Pénztár természetes személy partnerei, nem természetes személy partnereinek 
képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek köre az egyes 
adatkezelések során pontosan meghatározásra került. 
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Mit és miért kezelünk? 

Az Ön személyes adatai közül  

a) a tagságával kapcsolatos adatként az Ön nevét, születési idejét, születési helyét, az anyja 
születési nevét, állampolgárságát, személyi igazolványának számát, adóazonosító jelét, 
lakóhelyének és/vagy tartózkodási helyének címét, lakcímkártya számát, szakszervezeti 
tagságának tényét, a tagdíjára (annak mértékére, megfizetésére és a munkáltató általi levonás 
tényére) vonatkozó információkat, a szakszervezetben és a Pénztárban betöltött tisztségét és a 
küldöttközgyűlésen, valamint a Pénztárhoz kötődő egyéb fórumokon önkéntesen kifejtett 
véleményét és szavazatának tartalmát, 
 
b) kapcsolattartási adatként az Ön e-mail címét és telefonszámát, munkahelyi szervezetének 
nevét, kódját és címét, továbbá 

c) a Pénztár által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatként az Ön 
által önkéntesen a Pénztár által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételével 
összefüggésben az Ön által a Pénztárnak megadott bankszámlaszámot, az átadott okiratokat, 
nyilatkozatokat és egyéb információkat, valamint az Ön által kedvezményezettként megjelölt 
személyek azonosító adatait kezeljük. 

Az adatkezelés célja a fenti a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében az Önt 
pénztártagként megillető jogok gyakorlásának biztosítása és az Önt pénztártagként terhelő 
kötelezettségek teljesítésének elősegítése és ellenőrzése, a fenti c) pont alapján kezelt adatok 
esetében pedig az Ön által igénybe vett pénztári szolgáltatás nyújtása.  

 

Mennyi ideig kezeli a Pénztár az adataimat? 
 

adatok megőrzési idő 
önkéntes pénztár természetes személy 
tagi adatok 

a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig 
 

haláleseti kedvezményezettek adatai a szolgáltatást követő 8 évig 
 

 
Ha a fenti határidők leteltekor akár a Pénztár, akár az Ön, akár más által megindított olyan 
jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során a Pénztár igényei előterjesztése, érvényesítése 
vagy védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok 
törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor. 
 

Kik kezelik az adataimat? 
 
Az adatokat a Pénztár munkatársa, és meghatározott tisztségviselői kezelik, kizárólag a 
feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben. 
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Ad át, továbbít adatot a Pénztár más részére? 
 
Személyes adatok feldolgozását alapvetően a Pénztár látja el, a főkönyvelői feladatokat 
kiszervezte. A főkönyvelői feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Jáborcsik 
és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft., székhely: 1042 Budapest, József Attila u. 
32-34. B. lph. 1/3., telephely: 1042 Budapest, József Attila u. 18. 2/15., telefon: 1-369-7555, 
20-9156-535. Ügyvezető: Hatosné Jáborcsik Éva, e-mail: jaborcsik.estsa@upcmail.hu. Ebben 
az esetben az adatfeldolgozó felé ad át adatot a Pénztár.  
A Pénztár, mint adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi továbbá: 

 a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére: Patai Lászlóné könyvvizsgáló, székhely: 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. II. ép. II. lh. 3/6., telefon: 20-914-8188, e-mail: 
terma@mpatai.t-online.hu. 

 az informatikai háttér biztosítására: PC63 Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti 
Társaság, székhely címe: 2421 Nagyvenyim, Dózsa György utca 4/1., telefon: 25-
258-034. Üzletvezető: Szaniszló Gábor, e-mail: info@pc63.hu, valamint Alexsys 
Számítástechnikai Vállalkozás Egyéni Cég, székhely címe: 9030. Győr, Kereknád 
utca 9., telefon: 70-445-4288. Vállalkozó: Kiss Sándor, e-mail: 
kiss.sandor@alexsys.hu. 

 
A kezelt adatokat a Pénztár partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja 
tisztázott és az adat az adatkezeléshez szükséges.  
 

Milyen jogaim vannak? 
 
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az 
érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az 
„elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való 
jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 
Az egyes jogok részletes leírása, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra. 
 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 
 
Ön tájékoztatást kérhet a Pénztártól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen 
módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E 
kéréseit ingyenesen teljesítjük. 
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes 
azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő 
kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az onsegelyezo@vasasok.hu email címen a Pénztárnál 
regisztrált e-mailcíméről küldött e-mailben jelentse be, illetve a Pénztár fenti postacímére 
juttassa el. A Pénztár a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de 
mindenféleképpen a beérkezéstől számított 1 hónapon belül megvizsgálja és megválaszolja, 
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valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint 
jogszabályban foglaltak alapján.  

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?  
 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési 
jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a  
Fővárosi Törvényszékhez  
Cím:1055 Budapest, Markó u. 27.  
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16. vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez 
keresetet nyújthat be, illetve a  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 

 A Pénztár hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról? 
 

A Pénztár gondoskodik az adatok biztonságáról, és ennek érdekében megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
 
A Pénztár az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a Pénztár a Belső adatvédelmi Szabályzattól 
és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, 
eljárási rendek útján (is) gondoskodik.  
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 
különösen:  

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés 
védelem, hálózati védelem);  

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül 
a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről 
(tükrözés, biztonsági mentés);  

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);  

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül 
a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen 
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események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 
(archiválás, tűzvédelem). 

Ezen feladatok ellátásához igénybe veszi a PC 63 Bt. megállapodásban rögzített 
szolgáltatásait.  

Egyéb információk 
 
A Pénztár, mint Adatkezelő kijelenti, hogy  

 a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a pénztár nem végez, 

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és 
egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot 
fenntartja. 

 
Kelt: Budapest, 2018. július 10. 

 

Kovács Anikó 
IT elnök, Vasas Önsegélyező Pénztár 


