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ADATKEzDL}isl TÁJÉKoZTATó

A szenélyes idálok koz.lósóró|

A2 Euópai Unió Általános adalvéd.lfoi Íende|ete Covábbianban: oeúÍal Data PÍoleclion
Regulalioí, GDPR)' valanrint a lralál)os iDfonrációs öfuende|kezési jogról és az
nrfomációszabadságról szóló 20l l ' é!i cxll. töpény (ovábbiakban] Info l! ) 20, $.ánat (4)
bekezdése alapján a Jószív Tenlctkezósi onscgólyező Pénztár (to!ábbiakban: Pénzd' nint
adátkereló a jolcn tájékoÍató nyilvánoságn lrozala|ával tájékoztatja pénzláfiaEjait, i]letve !
PénÍárba belépni szándékozókat, továbbá !z egyéb éÍintettekel a személycs adatok
keze|ésével kapcsolatos infornrációkól
Adalkezeló: Jószlv Tenerke7ési onscgé|yÚö P.nztár
E|éÍhelőséEe 9 024 cyór' szaurcr u. 12.
Telefonr 961113-071 vngl 20/803-0s92
Igugalólanács E|nóke: Dr'Ladrcsy céza
Ellenózó Bizottság E|nöke: NaByh&i lldikó
Adatr ódel m i nregb izotÜ a] Nagy Livia
Enail cine: ioszi\p@!r)aü!! h!

ADAT(EZELÉssEL óssZErÜGGó ÁLTALÁNos TÁJÉKozTATÁs

!.&.444!É4!i!lÉ!4
Az adalkeze|és ö céljá (iln, clsódlcg* cólj4' boey a ?énaá! a lagiaj szánára az önkéltes
kólcsőnös biztositó pén ztá lró | szó |ó l 99 ]. é Vi xc v l ' lő^'ényben (ÓpL' ) negbltáro zottak
s7.rint önsegélyezó pélztá szoleáltalásokon belül a háümaradoíak tánrogatása halál eseLén
ne!ú szol gállalást nyúj Gon Á PéMtár ad atkezelésének további e lsőd loeos célj a az, lrog a
jogszabályokban clóiítalral megfelelóen gondosLodjon a pénzlái|agok megtatÚilásainak
be|ekteÉsé!ól' teljesítso a szabályosm kiltltótt igénylések kifiz-etéseil és kaFcsTlalol tanson a

Á íentigkcn t'Í|menóená l,éüt:ir ún. násodl'gos có|ból is kgc| szenélyes jdntoknt|
. a Páu úrba b.lé!ósi nyilatkozatot bcnyújló. de pénááÍtaegá (még) ndm !áló

természetesszenrélyekadatainakákezeléseko'.
. temelés intézése során a lenetlelókke| (enetéÍ nnézó hozátaíozó vagy 1cmeléssel

n]erbízolt temészetes személy)
. egyéb órintetck Gmú, k.izjegyzó' gondnok, leve|ezési kápcsoláltdój lagszeflezök.

nrünkaválla]ók) adalainak kezelése,

?'Á!-4d!Ú!g!EE!r jr!!@&ts&Ig
Á Fénzári adalkezelés kiteied valamennyi pénáÁÍagÍai továbbá a szolgáltatási
kedledényezett' temettető, halá|esei kedlezményezetl. illeLve eDrek liántábfu terbés?eles
sremóly örökösr€ Ezeken túl az on segél yezó Pénáfu a PénztáÍa| kapcso latot lóle sílók.
ádeklödók' a bclópni szirdékozóka. a l.nctkcasi cégekÍe' go|rdnokTkú. dokünenfumokon
sze'eplótanúkaj tags7.Íezókre. nlnkavállalókais



3.&-ad4ts!!cisca-!api3
Az adatkezelés GDIR érie|méb.n a (lemdó) !énáár1!g és a PéMtá! köátt belépési
nyilatkozaíal létíej rtÍ gerzódés alapj án tÓrtén i|, 'az a Pénztár a taes áEi j o$iszony
lélesitégkor negadolt szenélyes adatokat a .,sreuódés teljesíéséhez szülcéges adatkezelés,,
jogllapon kez€Ii' Á szezódés teljesitésóbez szükséges adalkerelés, Íiní jogalap u aláíí
belépési nyilatkozaíalk€l€tkezik.
A Péütár ! tagsáct joevisbny létÉj.jtt& ktvetóen, a péMúri 9otEáltalások nÉjlása során
a|apvetóen ! Pénztám lonalkozj jogszabályo( alapján kezeli a szemé|yes adalokat'

APnt. által e|őírt iigyfél.átYilágífási iltézkedósek so rán' a PénztáráItnl
kért sz€mély€s adltok kez€lése i jogszabáIy kötelező.lőírásain tlapszik-

A PénztáÍ adatkezelésérek töNényi jogalapjait a kövelkezó úblázal foelalja iJsye

GDPR AZ EURoPA| PÁRLAMENT
ES ATANACS (EU)
20 | 6/679 RENDE!ÉTE

a lermészetes szenélyeknek a

teknÍelébel tóÍénó véd9Lnéról

95/46/!K rende|et halÁlyol
kfu ül he|'gzéséól (á|lalános

Az Euópai Pe|úEnt Íendelclc
a léÍm&ales szeméLyeknek a

tekinlolóbcn tőÍténó védElméól

á.lm|ásáó| való rendelkezés

lNlO tv
infomációs ijirendglkezé! kezelésérc loÍatkoá.japidó

szrbá|yok m*!.lárása &lnak
érdekében. hTEy a lgmészeles
szemé|}€k ma!ánszféiáját u
adatkeE|ók liszteletben laísák.

ál|áthatósága a közérdg*ü és a
kőzéÍdckböl nyilvános adalok

öPT l99]' évi xc\rl tilNény ü
tnkénles Kólcsönös BiáTsíló

A pénááíagok, a

adrikezelés gbben a löflényben
fog].l! a PénááÍa vonalkoá
jogi kóte]ezeíség tgljesilósc

^ Pénz!á| és á péndifuE közöí

aláiiÁsáva| |éÍejrí szeuődésés

fi mDszirozá$ 'neEe]ó2éséÍö | és

Ajogsabály íllal elóín ug!l.l.
átvilágílási inlózkcdések (PoL
7'$) sorón a PéndáI á]hl kéÍ
*mélyes adatok kezcléséhz



szabályokt rilgzíl' aícIye*
ö$zha|gban állnak e Euópai

nemrtközi 9ámvjte|i e|vetre
és amc|yck alap,ján neebízható
és v!|ós ő$zkép* binositó
tájéko'atás nyújdraló o löíéíy
ha{álya a|á taíozólr va8yoíáló],

Pé|ziigyi he |}"elélő| és jövóbe|j

lo €yEnói érdekek' iü]önosen

me!fe|e|ó iíjékTfuij:hÓz és

táNadahni szcígzctcken
keresnii| tőÍénő f.E}Tsáói

4' Á" adatkezclés idólartaDa
Áz adatkerelés állalános időtartama ü adalke2elés vonalkoásábú a sáúliteli és
péMnosási tö!vén! szen elóÍ laív! ajolvhzony megszúnését kdvetően 8 év.

5.!z.cg4l@!]é!@ jc
A péÍ2t]ir papil alapon nmuálign éVvagy elekaoÓikusm kezeli az adatokat' Á pémoslisi
tóNény 7's G) bek*dése éíehében a s-nrélyazonossáe igeló ell€nórzése érdekében
bckóí okiratokÍól másolatoi készít pap'on vagy digitálisan'

ó. Á dltkez€|ő k. ldrtÍeldol gozók. !d lttovúbb itás
^ Pénáár, mint Adatkeze|i!, amennyiben az érintett ónkónlcsen bozzájárult az adatok
to!ábbi1$á]roz, lagy az adattovábbit]is lchctósége násjogalapon nyuBs'k' ü éIjntetl adatan
torábbitja sreződéses Partnerei felé'

?' A Dénzíírtasáei ioaiszonnYal összefüeqó k.zclt ndatok köÍe
Á Pé!ááI adatkeze]ésérck fó céÜa' hogy e ó'intetlek ÉszéE ü AraPszabálybm' valanint e
opt''benneBhatá@zoltgolgállalá.t(hátrhaEdottaku'moealásanaH e$lén)nyújth4sa'

A Pénáár a kövelkezó adalokal kereli:

(Pénááfi ag, szoLgáltaúsi,
haláleseti kedvezm én yezett'
1eneíeró ügyfél' gondnok'

Lrn.7. s 0).
(1)



szü|.lési sí|ádinév és utónév
évi Lul,7' s
0),  (2

(!énáánag' golgáliatási,

A PnL7.$ (2)

évi LIII. 7'
0), (2)

(!énztáíag' szolgáltatási.

a Pnt.7.S (2)

évi LIII' 7'
0), (2)

Ár}ja szü|ei.si csdádi és

(pénáá!tag, szolgállatási,
é! iL I I I ,7 '
0), (2)

évi LIn. ?' s
o),(2)

szebé|yuolosságot iglzoló
éviLnI' '' $
0),(2)

áumpolgáságú pénztáíag'
évi LllI' 7' $
( t) , (2)

üalál€seti kedvehényezelÍ)
évi  L l I I ,7 '  s
0), (2)

kedvcaényeze1!lanú'gondnok'

évi LIu' 7, !i
(L).(2)



kedvehónyezett, ö!ökös)
évi LlIl' 7.
(t).(2)

(péElárta8ok' tagszervezrk)

(!éizu!íagolq laegwezók,

{a befi etist ban|szá!'fu ól
leljesítő pénzláíag' a lrifizetést
bantszámláE kéró teúettetó)

Eryébiszámla sgycnlcBc
évi tv' 2. $
(3) d,

Adókedvcznény öqszege

IINi tlgdIj ö$zcge (le8alább Opt. l l .  $ .

Tagsíai nyilvínl'rtási szán'
egyóni gánb 9án' ingkód



AzoÍ ügj'|elek adatait. akik Belepési nyilaíioaton j elezlé( belépési szjndékukat a PénzláÍba.
de négsem !ált!t pénz1ártaEgá' a PéDúI a neghiúsulás utáu ' élen bdül véglegsen törli' a
tagszeflezőkilataival egyült selejlezi'

!.éz.!r! !É!b!g4':jptpEp!]ú}b!ó!écü
Áz élintercket u adalkezelé$el kapcsolatban a kÖvelkezó jogot illelik neg:

1. ' tájékoztltís kéréséh€z yllójog
Azadatkezeléssel érintett lájékoztaúí ké ét ! Pén2tártól. hogy Íó!a mennyi ideig kezell
nilycn adatokat és úilyen célból taÍmak nyilván' A Póütár a kéleleóÍe ]0 napoí belül

2' A hozííéréshez való jog
^ élint.ttek jogosult dra, hogy az adatlezelótól vissz.jelzést kapjmak anól' lroBy szeúélyes
adalaik k€relése folyanalbm van.e, és lra il'en adaLkczclés folylmatbm vm' attor jogukban
áll hTzáféÉst kéni a szenélyes adalokhoz és infomáÜióknoz'
3. Á helycsbiléshd való jog
Az adaikezelésscl é ntet1k&héti adataiíak hclycsbíését ngyelenmel a pénarosási ltÍvény
szerind kttelczó adal bejelenése.

Az adatkezeléssel éIintett kéÍbeli adatainan tőrléset ngyelomnel a pémlosási törvény
eorcsnáshoz s2Ílkséges adatok kötelezó úegórzésj idejéE'
5. Á kodározáshoz' záÍoláshozva|ó jog
Az ada*ezeléssel érinlelt kérhetj adalainát kTrlátozását, áro]ását'
Ú' A' 'dathordozhatósÁgho' vdójog
A péídirta8ok jogosultak a|ta, hog' a aijuk vonalkozó' áltá]ulr egy adatkezeló
rendelkezésére bocsátotl sz€nélyes adatokat tasolt, szólcs köIben haszfoilt. eéppc| o|lasbató
lomátunbm negkapjik, Lrvábbá jogosuhak am. hogy ezetet ü adalok.t egy lrásik
adltkezelónek lovábbilsák úélktjl' lDgy ezt akadályoaá az e adatkezeló' amelynek a
szeúélyes adatoka15 Ende|ke,jsére bocsátTí'ik,
?. A tillakozís Ídntk.zslés .llgn Yaló jo8
A Pénzl|'' a lihakozáí a kéElen benyújt'sáló 1 számitott ]eg.óvidebb idóí bcliil. de legfeljebb
jo napoí beiül Degvizsgá|ja' annak nega]apT2Ótsága kádésében dóntéí hoz' és dőnléséól
az éÍintét'{ In'sba! tájékoáltja'
8. Jogonos|aihoz'!ló jog
A2 adatkerelésse| érintott jogai megsértésónck vélclnrezése esetón az illeték€s |eliigyeleti
halóságot. vagy Ú iuelékés bíróságot jocorvosla1éí nregkereshéti'
Amemyiben az éli etek adltainal kezeléséve| kapcsolatbán visszaélés gyanúja mcrül fel
vagy séÉlea éÍi óket, vasy eEket vélelnezil{' ak]oljogosulta]i adarvédelnri bejelentést tenni
a PéMúr elérhetósécein szóbm vagy iiásbm'
Á PénzáIba adatkozéléssel kapcsolatos bejelmtés, kéÉleú, páíNz bejclcntéí:

. szóbadirásbfu a Pénztár szenélyes üsyféh7-olgálatán (9024 Gyór, száute! u' l2'')'
r szóba''1€lefonon: 96/4l] 071 vagy 201803 0592 teletótrzámon'



oly!Í !d!tn'k ! löí|ését n€n vége'heli el a PénztÁr.lninek a ke€lését jogszabál''
tönény irja €|ó' Yag} szeu ód6 tc|jesitóséLe szükégcs. Ez.kct & ldltoklr l Póíztúr
kölclcs ! jogylbj|yban e|őíÍt n€gónési idó figyc'emb.vételével negőrizni és csak ezon
időszakok lejáí' után leh€hóges a törlóst elvégezni'

Adatkeelésh.z fúziidd éÍint€tti jogok korlátozúsa
Anennyiben valfulely személyes ada1ok kzelését jogszabály, lőNéuy ilja cló' úel ezen
adatk.zelóE vagy adaÍ|eldolgoáú alkalneandó jogi inlézkedósck korláto7-hatják az érintetl
pétztáIt4okat negiueló adatkezeléssel kapcsolatos' és jeleD Adalke7elési lájétoz|ató
neelatfuozoí jogaikés kőtelczcnségeikhatályát]

l búncselekményik negelózése, n}omozása. félderitése vaey a vádeljánjs lefob'tatása.
illelve bünlelójogi szaílrciók végrelrajtása' beleéÍve a lrÖzbiu onsáeot fenyecctó
vcszélyeklel szembeni védelmct ós c veszé|yek megelózésétj

t feldedlése és az ezeknel kapcsolatos elárások lefolytatásai
. ü éIinteí védelme vasy másokjo8ainak és szabadságainak védelmej
. polgáíjTgikövele]ésckéNényesilése'

Az éÍintoÍek ajoeainak megsértóse esetén a Pénztiirhoz' illetvejo8oNoslatéí a NAll'l.hoz
fodulhahak' Minden érintetl joBosuLl bilósági jogoNoslalra' amennyiben !z il|eléks
feliieyddi halóság 0!AII.I) 3 hónapon belül nen lájékoáatja áz é nleueket a benyújlolt
pmasszal kapcsoLaIos eÜálási fejlené!}€kJől vag' amak eEdnrényéól.

Nen!éli AdatÍédelni és Info.nációszlbldság E!tóság (NÁtH)
posra cim: l5l0 Bndalesl, Pi:5,
cin: ]l25 BudaPest, szi]ágyiEzsébel fasor 22lc
ltlcfon: +16 (l) 391-1400

E'mail: Ugyl'ekzoIcalat@naih'hu URL ht1D'Á$'w.najh hU

Magyar Nenzeti Bank (MNB)
posla cín: l5]4 Budapest. B(xP. Pt: ?7?'
ü8}.|ékzolgálat 101j Budapesi KrisainakÍ, 39,
Telefo|: +]6 (80) 203.77ó
rdr+36( l l  l 9 l  l4 l0
E-Íai|: ugr|elszTlgalat@mnb'hu URL hltDsJ/wtrY'mnb'hu/

A PéMlár a jelen adalkezelési úiókoztatól egyolda]úan módosithatja,

Dálbr, Haí.lyos: 20l8' nájus 25. naPjálól kczdődócn

Jós?iv Ten€tkezési onsegé\'eő Pénztír


