
TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL 

Private Banking ügyfelek részére szervezett rendezvények vonatkozásában 
 

A jelen tájékoztatást a Takarékbank Zrt., valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a 
továbbiakban együtt: „közös adatkezelők”) az egymás között fennálló adatkezelői megállapodás 
alapján bocsátották ki abból a célból, hogy 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének 
(a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megfelelően a Private Banking ügyfelek 
részére szervezett rendezvényekkel kapcsolatban az Érintett rendelkezésére bocsássa az 
adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat. 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed az ügyfelek vendégeire, kísérőire is. Kérjük, hogy 

amennyiben Ön - mint meghívott Private Banking ügyfél - vendéggel, kísérővel érkezik a rendezvényre, 

úgy a jelen tájékoztató vendége általi megismeréséről gondoskodjék. 

I. KÖZÖS ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK 

Név: Takarékbank Zrt.  
Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. 
Cégjegyzékszám: 01-10-140275 
Postai cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. 

E-mail cím: kozpont@takarek.hu  
Weboldal: www.takarekbank.hu 

Valamint: 

Név: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041206 
Postai cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 
E-mail cím: info@takarek.hu 
Weboldal: www.mtb.hu 

 
A közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: 

Neve: MTB Zrt.;  

Székhely/Levelezési címe: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; 

E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő a Takarékbank Zrt. tekintetében adatfeldolgozóként kerül igénybevételre.  

 

II. KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA 

a. Értesítési cím, e-mail cím 
 
A Private Banking ügyfelek részére rendezett eseményen való részvétel kizárólag névre szóló 
meghívással lehetséges, amely az Érintettek részére az általuk megadott értesítési címre kerül 
megküldésre.  
 
A rendezvényről még a hivatalos meghívás előtt is értesítést kap az Érintett a megadott e-mail 
címen keresztül (ún. save-the-date meghívás), hogy az Érintett megjelenése biztosított 
lehessen az estén. 
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Az adatkezelés célja az Érintettek meghívása a rendezvényre. Az adatkezelés jogalapja a közös 
adatkezelők azon jogos érdeke, hogy a szervezés tényét, a rendezvény időpontját és helyszínét 
az Érintettek tudomására hozza, a meghívással bizonyosan elérje őket. Mivel az esemény nem 
nyílt a publikum számára, így a meghívás más formában – például honlapon történő 
meghirdetés útján - nem kivitelezhető. Az e célból történő adatkezelés – ellenkező igény esetén 
– addig tart, ameddig az érintett a meghívotti listán szerepel. A meghívást elfogadni, avagy a 
részvételi szándékot és egyéb, az eseményhez kapcsolódó igényét az Érintett a személyi 
bankárán keresztül vagy a privatebankingrendezveny@takarek.hu e-mail címen tudja. 

Tájékoztatjuk, hogy a jogos érdek jogalapon történő adatkezelés ellen Önt megilleti a 
tiltakozáshoz való joga.  

 

b. Fényképek 
 
Az eseményen nem készül videofelvétel. A rendezvényen készülhetnek tömeget ábrázoló 
fényképek, amelyek nem kerülnek publikálásra sem a közös adatkezelők belső-, sem külső 
kommunikációjában, kizárólag a belső dokumentáció részét képezik, a rendezvény 
igazolásaként. Az adatkezelés jogalapja a közös adatkezelők azon jogos érdeke, hogy a 
rendezvény kivitelezésével a belső munkafolyamatok szerint el tudjon számolni. Egyéni fénykép 
elkészítésére csak és kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a rendezvényen az Érintett 
ahhoz kifejezetten hozzájárult. 

Tájékoztatjuk, hogy a jogos érdek jogalapon történő adatkezelés ellen Önt megilleti a 
tiltakozáshoz való joga.  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az egyéni fénykép elkészítéséhez adott hozzájárulás bármely 
időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás azzal a 
következménnyel jár, hogy nem lesz lehetőség az Önt ábrázoló fénykép elkésztésére.  

 
 

c. Speciális étkezési igények 

Amennyiben az Érintett speciális étrendet igényel, úgy annak biztosítása céljából  különleges 
adat kezelésére is sor kerülhet (pl. különböző életallergiák és –érzékenységek). Erre felmerülő 
igényét az Érintett az a) pontban megjelölt módon tudja jelezni, amelyet követően az 
adatkezelés az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulás bármely 
időpontban visszavonható, azonban az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel 
jár, hogy nem lesz lehetőség az ön speciális étkezési igényének figyelembevételére.  

d. Gépjármű rendszáma 
 

Amennyiben gépjárművel érkezik az Érintett a rendezvényre, igényelhet az a) pontban 
megjelöltek szerint parkolóhelyet. A parkolás biztosítása céljából a közös adatkezelő kezelheti 
a gépjármű rendszámát, amelynek megadása az Érintett adatkezeléshez történő kifejezett 
hozzájárulásnak minősül, amely hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, azonban az 
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
A hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel jár, hogy nem lesz lehetőség 
parkolóhelyet biztosítani az Ön számára. 

 

  

e. Szálláshely biztosítása iránti igény 
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Amennyiben szállodai elhelyezést igényel, úgy az ehhez szükséges személyes adatai 
kezelésére is sor kerül. Ennek érdekében közös adatkezelők kezelhetik az Ön, illetve a 
vendégei, kísérői részére biztosított szoba számát, az elhelyezéssel érintett napot, továbbá a 
személyazonosításhoz szükséges adatokat, amelyek megadása az Érintett adatkezeléshez 
történő kifejezett hozzájárulásnak minősül és amely hozzájárulás bármely időpontban 
visszavonható, azonban az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel jár, hogy 
nem lesz lehetőség szálláshelyet biztosítani az Ön, illetve az Önnel érkezők számára. Az 
adatkezeléshez megadott hozzájárulása egyben kiterjed az adatoknak az érintett szálloda 
részére történő továbbítására is.   

 

III. ADATFELDOLGOZÓ 

A rendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében végzett adatkezelési 
tevékenységhez az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor: 

Flamigo 24 by Talentis Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. 
Cégjegyzékszám: 13-09-196202 

IV. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a közös adatkezelőktől, emellett 
kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését, valamint 
hozzáférhet az önről kezelt személyes adatokhoz.  

Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén a közös adatkezelők törlik az Önre 
vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.  

Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak 
jogos érdekből történő kezelése ellen.  

Jogait a következő módokon érvényesítheti: MTB Zrt. Adat- és titokvédelmi szakterülete, 1122 
Budapest, Pethényi köz 10. címre küldött postai küldemény vagy az adatvedelem@takarek.hu email 
címre küldött elektronikus üzenet útján, vagy személyesen a Takarékbank Zrt. bármely bankfiókjában. 
Amennyiben nem kíván több meghívással kapcsolatos megkeresést kapni, azt a 
dmlemondas@takarek.hu e-mail címen tudja jelezni felénk. 

További részleteket az adatkezeléssel, azt Önt megillető jogokkal kapcsolatban az Általános 

Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz. 

Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban 
sérelem érte, mindenekelőtt forduljon a közös adatkezelőkhöz a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal 
élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; ügyfélszolgálat@naih.hu; +36-1-3911400; www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz 
fordulhat. 

 

 

 

Tájékoztatás  
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a közös adatkezelői megállapodás lényegéről 
 
 
A jelen tájékoztatás célja, hogy a Takarékbank Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., 
mint közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat tükröző közös 
adatkezelői megállapodás lényegét a GDPR 26. cikkének megfelelően az érintett rendelkezésére 
bocsássa. Közös adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozták meg a GDPR szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, amelynek alapján a közös 
adatkezeléssel érintett tevékenységek során egymással együttműködnek a GDPR rendelkezéseinek 
megfelelően.  
 
Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják 
a GDPR szerinti jogaikat. Az adatvédelemmel összefüggő megkeresések intézésére közös adatvédelmi 
tisztviselőt (MTB Zrt.; 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; adatvedelem@takarek.hu) jelöltek ki.  

Az egyes adatkezelők az általuk a közös adatkezelésben vállalt - adatkezeléssel járó - feladatokat az 
alábbiak szerint osztották meg egymás között: 
 
A Takarékbank Zrt. által vállalt feladatok: 

 
- a private banking ügyfelek meghíváshoz szükséges személyes adatait tartalmazó lista 

összeállítása, a lista alapján történő save the date figyelemfelkeltő jelzés küldése, valamint 
névre szóló meghívók készítése és kiküldése; 

- a meghívottak adatai alapján a rendezvény megszervezésével összefüggő belső 
dokumentációk kezelése; 

- speciális igény (étkezési, parkolási, szálloda foglalási) fogadása és feldolgozása; szálloda 
foglalási igény esetén az igény a szálloda részére történő továbbítása; 

- meghívottak regisztrációjával összefüggő visszajelzések fogadása, nyilvántartása és 
feldolgozása; 

- a rendezvénnyel kapcsolatos visszajelzések kezelése; 
a rendezvényre történő beléptetéssel összefüggő feladatok koordinálása; 
az ügyfél kifejezett kérésére fénykép készítése a helyszínen; 

- a parkolóhely biztosítása az ilyen jellegű igényt előterjesztő ügyfél részére. 

 
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által vállalt feladatok: 
 

- az MTB Zrt. által  privát banki eseményre delegált ügyfelek meghívásához szükséges 
személyes adatokat tartalmazó lista összeállítása, a lista alapján történő save the date 
figyelemfelkeltő jelzés küldése, névre szóló meghívók kiküldése az MTB Zrt. ügyfelek részére; 

- meghívottak regisztrációjával összefüggő visszajelzések fogadása, nyilvántartása és 
feldolgozása, valamint továbbítása a Takarékbank Zrt. számára; 

- a rendezvénnyel kapcsolatos visszajelzések kezelése és továbbítása a Takarékbank Zrt. 
számára; 

- a rendezvényre történő beléptetéssel összefüggő feladatok koordinálása; 
- az ügyfél kifejezett kérésére fénykép készítése a helyszínen; 
- a parkolóhely biztosítása az ilyen jellegű igényt előterjesztő ügyfél részére. 

 
Közös adatkezelők a személyes adatok tárolása és a szükséges adatbiztonság megteremtése 
érdekében közös intézkedéseket, előírásokat vezettek be.  
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