
TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL
AZ OTP BANK NYRT. ÉVES RENDES ÉS RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSEI VONATKOZÁSÁBAN

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU 
rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az érintett – az OTP Bank Nyrt. éves rendes vagy rendkívüli Közgyűlései (továbbiakban: Közgyűlés) vonatkozásában – a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával önkéntesen hozzájárul és felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t arra, hogy 
a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az alábbiakban meghatározott módon, az alábbiakban meghatározott célra és ideig kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogszabályi 
kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban részletezettek szerint kezeli a részvénykönyvben szereplő személyes adatokat. 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések jellemzőit a következő táblázatok foglalják össze:

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Közgyűlési jelenlét dokumentálása / jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

2013. évi V.tv. 3:274. § (1), (2)

3:274. §. (1) A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell 
készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes nevét és lakóhelyét, 
vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok 
számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyé-

ben 
bekövetkezett változásokat.

Adatkezelő az adatokat továbbítja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósá-
ga felé az alábbiak szerint:

2013. évi V.tv. 3:278. § (4)

3:278. § (4) A nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága a 
közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését 
követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak 

benyújtani

Részvényes (természetes személy vagy jogi személy, ha egyéni 
vállalkozó) esetén: név, lakcím / egyéni vállalkozó esetén székhely, 
azonosító, személyi azonosító (csak természetes személy esetén), 

részvények száma, szavazatok száma, szavazó terminál száma, 
aláírás;

Képviselő (természetes személy részvényes 
meghatalmazottja / jogi személy részvényes képviselője) esetén: név, 

lakcím, személyi azonosító, aláírás

A Bank létezéséig

2013. évi V. tv. 3:278. § (3)

3:278. § (3) A részvénytársaság igazgatósága köteles a közgyűlési 
jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a saját dokumentumai 

között elhelyezni és megőrizni.

1. sz. adatkezelés: Közgyűlés jelenléti ív

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A részvénykönyvben szereplő adatok az OTP Bank Nyrt. 
Közgyűlésén a részvényesi jogok és kötelezettségek 
gyakorolhatóságának biztosítása céljából kerülnek 

felhasználásra és átadásra.

GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

2013. évi V. törvény 3:19. § 

3:19. § [Határozathozatal]

(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással 
hozzák meg határozataikat.

Adatkezelő az adatokat továbbítja a Conet Kft., 
mint adatfeldolgozó részére.

Részvényes (természetes személy vagy jogi személy, ha egyéni 
vállalkozó) esetén: név, lakcím / egyéni vállalkozó esetén székhely, 
azonosító, személyi azonosító (csak természetes személy esetén), 

részvények száma, szavazatok száma;

Képviselő (természetes személy részvényes 
meghatalmazottja / jogi személy részvényes képviselője) esetén: név, 

lakcím, személyi azonosító;

Amennyiben a részvénynek több tulajdonosa van, 
akkor a tulajdonosok és a közös képviselő fentiek szerinti adatai.

A Bank létezéséig

3:245. § [A részvénykönyv fogalma]

(1) A részvénytársaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes 
részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben 
nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén 
a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysoro-
zatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes 

részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

(2) Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, 
amelyet a részvénykönyvben is 

nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

(3) A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az 
igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; 
nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a megbízás tényét és 

a megbízott személyi adatait közzé kell tenni.  

2. sz. adatkezelés: Közgyűlés vezeték nélküli szavazórendszerrel történő lebonyolításához részvénykönyvi közgyűlési export fájlok előállítása és Conet Kft., mint adatfeldolgozó részére történő átadása

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Közgyűlés dokumentálása / jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

2013. évi V. tv. 3:278. § (1) c), (2)

3:278. § 

(1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
mely tartalmazza 

c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét.

(2) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá, 
és egy erre megválasztott, jelen levő részvényes hitelesíti.

Adatkezelő az adatokat továbbítja a Fővárosi Törvényszék 
     Cégbírósága felé az alábbiak szerint:

2013. évi V. tv. 3:278. § (4)

3:278. § (4) A nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága a 
közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését 
követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak 

benyújtani.

Közgyűlés levezető elnöke / 
jegyzőkönyv vezetője, hitelesítője esetén: név, aláírás

Szavazatszámlálók / felszólaló részvényesek esetén: név

A Bank létezéséig

2013. évi V. tv. 3:278. § (3)

3:278. § (3) A részvénytársaság igazgatósága köteles a közgyűlési 
jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a saját dokumentumai 

között elhelyezni és megőrizni.

3. sz. adatkezelés:  Közgyűlési jegyzőkönyv

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A képmás és hangfelvétel az OTP Bank Nyrt. Közgyűlésének, mint 
hivatalos társasági eseménynek a dokumentálása és a 

jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése, valamint a Közgyűlés 
előképének sajtószobában történő kivetítése céljából kerül 

felhasználásra. 

A hozzájáruló nyilatkozaton szereplő adatok pedig kizárólag abból 
a célból kerülnek felhasználásra, hogy az OTP Bank Nyrt. 

igazolni tudja a hozzájárulás megadását a fentiek kapcsán

Hozzájárulás (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont szerint)

Adattovábbítás nem történik.

A hozzájáruló nyilatkozaton megadott név, lakcím, aláírás;

Képmás és hangfelvétel

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, 
a követelések öt év alatt évülnek el.

4. sz. adatkezelés: Képmás és hangfelvétel készítése a Közgyűlésen

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖREADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

2013. évi V. tv.

3:110. § [Részvétel a legfőbb szerv döntéshozatalában]
(1) A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy 
képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha e 
törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, 
egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni.
(2) A társaság legfőbb szervében gyakorolható szavazati jog mértéke 

a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik.

3:256. § [A részvényesi meghatalmazott]
A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására 
részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal 
szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi 

jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

6:15. § [Meghatalmazás]
(1) A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú 

jognyilatkozat. A meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt 
hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez 
a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni.
(2) A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, 
amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető 

jognyilatkozatra előír.
(3) A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

(4) A meghatalmazás korlátozásának és visszavonásának jogáról való 
lemondás semmis. A meghatalmazás korlátozása és visszavonása 
harmadik személy irányában akkor hatályos, ha arról tudott vagy 

tudnia kellett.
(5) Meghatalmazás alapján cselekvőképes személyt korlátozottan 
cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

személy is képviselhet.

Adattovábbítás nem történik.

Meghatalmazáson szereplő természetes személyek (meghatalmazó, 
meghatalmazott, tanú) esetén: név, lakcím, személyazonosító 

dokumentum száma, anyja neve, adóazonosító jel, aláírás

A Bank létezéséig

2013. évi V. tv. 3:278. § (3)

3:278. § (3) A részvénytársaság igazgatósága köteles a 
közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a 
saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

5. sz. adatkezelés: Közgyűlési meghatalmazások

1.



1. Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai 

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; Cg. 01-10-041585; postacíme: 
OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 
3 666 666; honlap: www.otpbank.hu) 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: 
adatvedelem@otpbank.hu)        

2. Az adatkezelés és annak célja
1. sz. adatkezelés: A közgyűlési jelenléti íven megjelölésre kerül a részvényes, illetve a képviseletében eljáró 
magánszemély azonosító adata. A közgyűlési jelenléti ív adattartalmát a Ptk. határozza meg. A jelenléti ív 
alkalmazását a Ptk. kötelező elemként határozza meg a közgyűlés tartása esetére.
2. sz. adatkezelés: Közgyűlés vezeték nélküli szavazórendszerrel történő lebonyolításához részvénykönyvi 
adatfájl készítése és átadása a Conet Kft., mint adatfeldolgozó részére. A fenti személyes adatok a 
részvényesi jogok és kötelezettségek Közgyűlésen történő gyakorolhatóságának biztosítása céljából kerül 
felhasználásra és átadásra. Az adatkezelés célja a Közgyűlésen részt vevő részvényesek és részvényesi 
képviselők részvényesi jogai, alapvetően a szavazási jog gyakorlásának biztosítása. Ez alapján biztosított, 
hogy egyértelműen megállapítható az egyes határozati javaslatokra leadott szavazatok száma és súlyozása. 
3. sz. adatkezelés: A Közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlésen elhangzottakat, a határozatokat, 
illetve az indítványokat, valamint a leadott szavazatok számát és súlyozását. A Közgyűlési jegyzőkönyv 
szükségszerűen tartalmazza a Közgyűlési tisztségviselők és az esetleges részvényesek / részvényesi 
képviselők nevét kérdés, feltevés, indítvány tétel esetén.
4. sz. adatkezelés: Képmás és hangfelvétel készítése a Közgyűlés ülésén. A Közgyűlési tisztségviselők és a 
kérdést, felvetést, indítványt tevő részvényesek, részvényesi képviselők kerülnek rögzítésre, továbbá a 
sajtószobában kivetítésre kerül a Közgyűlés élőképe.
5. sz. adatkezelés: A Közgyűlési meghatalmazások nyilvántartása a Közgyűlés határozatképességének 
megállapítása érdekében szükséges. A részvényesi meghatalmazások alapján kerül sor annak 
meghatározására és követésére, hogy hány részvényes és milyen szavazati erővel vesz részt akár 
személyesen, akár meghatalmazott útján a Közgyűlésen.

3. Az adatkezelés jogalapja
1. sz. adatkezelés: A közgyűlési jelenléti ív a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 3:274. § által meghatározott kötelező elem közgyűlés esetében. A Ptk. rendelkezései 
értelmében az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
2. sz. adatkezelés: A Ptk. 3:19. § és 3:245. §-ainak rendelkezései teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor 
az adatkezelésre. A Ptk. rendelkezései értelmében az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
3. sz. adatkezelés: A közgyűlési jegyzőkönyv a Ptk. 3:278. § által meghatározott kötelező elem közgyűlés 
esetében. A Ptk. rendelkezései értelmében az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az 
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
4. sz. adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján). A hozzájárulást a 
részvényesek és részvényesi képviselők a jelenléti ív kitöltésekor adják meg. A tisztségviselők esetében, 
mivel a tisztségviselők kötelező elemei a Közgyűlési ülésnek a Ptk. értelmében, jogszabályi kötelezettség 
teljesítése a jogalap (a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség).
5. sz. adatkezelés: A Ptk. 3:110. § és 3:256. §, valamint 6:19 §-ainak rendelkezései teljesítésének biztosítása 
érdekében kerül sor az adatkezelésre. A Ptk. rendelkezései értelmében az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 
(1) c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4. Az adatok továbbítása 
1. sz. adatkezelés: A közgyűlési jelenléti ívet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 1. számú melléklet II. 2. e) pontjának, 
valamint a Ptk. 3:278. § (4) bekezdésének rendelkezései értelmében kerül sor az átadásra az illetékes 
Fővárosi Törvényszék részére.
2. sz. adatkezelés: Az adatok továbbítására jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. 
Adatkezelő az adatokat továbbítja a Conet Kft., mint adatfeldolgozó részére. 
3. sz. adatkezelés: A közgyűlési jelenléti ívet a Ctv. 1. számú melléklet II. 2. e) pontjának, valamint a Ptk. 3:278. 
§ (4) bekezdésének rendelkezései értelmében kerül sor az átadásra az illetékes Fővárosi Törvényszék 
részére.
4. sz. adatkezelés: Nem kerül sor adattovábbításra.
5. sz. adatkezelés: Nem kerül sor adattovábbításra.

5. Adatfeldolgozó
A képmás és hangfelvételek készítéséhez az OTP Bank Nyrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

A részvénykönyvben szereplő adatok kezeléséhez az OTP Bank Nyrt. 
az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

6. A képmás vagy hangfelvétel készítésének személyiségi jogi vonatkozásai 

Az érintettről készülő képmás és hangfelvétel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csak az 
érintett hozzájárulásával készíthető vagy használható fel. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy róla 
képmás vagy hangfelvétel készülhet, amelyhez a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja. 
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy róla képmás vagy hangfelvétel készüljön, ezt az eseményen 
jelezheti a képmást vagy hangfelvételt készítő személyeknek. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az 
érintettet, hogy a Ptk. 2:48. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben tömegfelvétel készül, amely 
esetben a képen szereplők mint sokaság jelennek meg a felvételen, úgy nincs szükség az érintett 
hozzájárulására.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az 
adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal 
fordulhatnak az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog 
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz 
is joga van, hogy a következő információkat megismerje:

- az adatkezelés célját vagy céljait;

      

- a kezelt személyes adatainak kategóriáit;
- azok körét, akiknek a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az esetekre, 
amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítjuk;
- a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát;
- azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet;
- amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását;
- annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan eljárásban, 
amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk. Személyes jellemzők lehetnek például a 
munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az 
érdeklődése, a megbízhatósága, a viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása.
Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a 
kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet 
széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. 
Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek 
jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos 
személyes adatainak a kiegészítését.

Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat. 
Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;
- Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival 
összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 
került sor.
Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. 
Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint 
népegészségügyi közérdekből kerül sor;
- A személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása (zárolás)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az 
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Ön kérésére a személyes adatokat 
közvetlenül egy másik, az Ön kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti 
adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők 
egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Ön adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és 
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön 
kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Tiltakozás az adatkezelés ellen
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 
is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők.
Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül 
sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében 
van szükség.

Jogérvényesítés
Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is 
(http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; 
Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos 
tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt 
indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://bi-
rosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más 
tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósága előtt is megindítható. 
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