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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 eseti vagy állandó jogosultsággal rendelkező  

nem munkavállalók számára 

a Takarék Csoport tagjai és/vagy Takarékbank Zrt. által használt épületekbe, helyiségekbe történő  

belépéssel összefüggő személyesadatkezelésről 

 

1. Az adatkezelő megnevezése: 

Jelen tájékoztatóban nem említett adatkezelések tekintetében a Bank honlapján található és fiókjaiban 
kihelyezett Általános adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadók.  
 

Az adatkezelőre vonatkozó információk: 
 
Név:   MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
Székhely:   1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
Cégjegyzékszám:  01-10-041206 
Postai cím:  1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
Email:   kozpont@takarek.hu  
Weboldal:   www.mtb.hu  
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
  
Székhely/Levelezési címe:         MTB Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; 

E-mail címe:                              adatvedelem@takarek.hu 

Adatvédelmi panasz vagy esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens hatékony kezeléséhez 

rendelkezésre álló elérhetőség: 

Levelezési cím:                        1122 Budapest, Pethényi köz 10.; 

E-mail cím:                              adatvedelem@takarek.hu 

2. Az adatkezelés célja:  

Az beléptető-rendszer működtetésének célja a belépés jogosságának ellenőrzése, a belépő személy 
azonosítása, hogy a védett területre csak az arra jogosultak lépjenek be, valamint a személy- és 
vagyonbiztonság,  az üzleti titok védelme, pénzügyi intézménynek minősülő  Csoport-tagok esetében ezen 
célokon túl a bank-, értékpapír-, fizetési- és biztosítási titok védelme.  

3. A kezelt adatok köre:  

o Elektronikus beléptető rendszert működtető épületekbe való belépés esetén kezelt adatok: 

Az eseti jogosultsággal rendelkező személy esetén kezelt adatok: 

A belépésre jogosult neve, a be/kilépés időpontja/helye (ide értve az elkülönített épületrészekbe való 
be-/kilépést is), fogadó személy neve, munkaköre és beosztása. 

 

Az állandó jogosultsággal rendelkező személy esetén kezelt adatok: 

A belépésre jogosult neve, a belépőkártyán szereplő egyedi azonosítója, a képmása, a születési helye 
/ ideje, az anyja neve, a fogadó személy neve, munkaköre, beosztása az igényelt esetleges egyedi 
jogosultság megjelölése, az igénylő aláírása, a keltezés, a be/kilépés időpontja/helye (ide értve az 
elkülönített épületrészekbe való be-/kilépést is) és a kártya száma. 

 

o Elektronikus beléptető rendszer meghibásodása  esetén: 

A papír alapú nyilvántartás szabályai alkalmazandók. 
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o Nem elektronikus beléptető rendszert működtető épületekbe való belépés esetén kezelt 
adatok: 

Papír alapú beléptetés: 

A belépő neve, személyazonosító igazolvány típusa, száma, belépés időpontja, kilépés időpontja. 

Border rendszerben kezelt adatok köre:  

A belépő neve, személyazonosító igazolvány típusa, száma, belépés időpontja, kilépés időpontja. 

 

4. Érintettek:  

A Takarék Csoport tagjai és/vagy Takarékbank Zrt. által használt épületek és helyiségek védett területére 
belépő, nem munkavállaló személyek.  

5. Az adatkezelés jogalapja:  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. 

A beléptető-rendszerrel kapcsolatos adatkezelés kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke a bűncselekmények 
megelőzése, a vagyonvédelem, az esetleges bűncselekményekből származó pénzügyi veszteségek 
elkerülése, az épületeiben tartózkodó munkavállalók, ügyfelek védelme, valamint a védelmet élvező 
titokkörök védelme, az esetleges titoksértésekből eredő pénzügyi veszteségek, egyéb károk elkerülése. 

6. Az adatkezelés időtartama: 

o Elektronikus beléptető rendszert működtető épületekbe való belépés esetén  

Az eseti jogosultsággal rendelkező személy személyes adatai: 

Az adatok törlésre kerülnek a belépés napján 24:00 órakor.  

 

Az állandó jogosultsággal rendelkező személy személyes adatai: 

Az adatok törlésre kerülnek a kártya érvényességi idejének lejártát követő 30 napon belül.  

 

o Nem elektronikus beléptető rendszert működtető épületekbe való belépés esetén kezelt 
adatok: 

Papír alapú beléptetés: 

Az adatok a belépést követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek. 

 

o Border rendszerben kezelt adatok köre:  

Az adatok a belépést követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek. 

 

7. Ki férhet hozzá az adatokhoz: 

Az adatokhoz az Adatkezelő biztonságért felelős területeinek erre felhatalmazott munkatársai jogosultak 
hozzáférni és azok felhasználásáról a vonatkozó jogszabályi keretek között dönteni. A fiókhálózatba 
belépő külső személyek adatait a mindenkori fióki munkatársak kezelik (rögzítik, tárolják).  

 

8. Adattovábbítás 

Személyes adatok nem kerülnek továbbítására jogosulatlan harmadik felek részére. Az adatokat az 
Adatkezelő azon munkavállalói, illetve megbízottai ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges 
célból, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben, akik az adatkezelési célok 
megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek. 
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9. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:  

A belépőkártyákkal és a belépéssel kapcsolatos tevékenységeket a Takarékbank Zrt. (székhelye: 1117 
Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., cégjegyzékszám: 01-10-140275) munkavállalói végzik, az 
objektumvédelmi (portaszolgálati) tevékenységet a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. és a 1117 Budapest, 
Magyar Tudósok körútja 9. sz. alatti irodaházakban a Hori-Zone Információs és Biztonsági Iroda Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u 11., cégjegyzék száma: 01 09 715050) látja el.  

 

10. Az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető jogok 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.  

Az Önt, mint érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek részletes leírását a Takarék Csoport – 
Általános adatkezelési tájékoztató és a Takarékbank Zrt. – Általános adatkezelési tájékoztató tartalmazza, 
amelyet megtalál a Takarék Csoport tagjainak honlapján, illetve a https://takarekbank.hu/takarekbank-
adatkezeles# oldalon.  

Ön jogosult továbbá panasszal fordulni:  

o Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (30) 683-5969, +36 
(30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: https://www.naih.hu/ ), illetve 

o bírósághoz fordulni (a lakóhelye szerinti illetékes törvényszéken).  

Amennyiben további kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon bizalommal a Takarék Csoport és a 
Takarékbank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@takarek.hu e-mail címen.  
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