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Nyilvántartási
szám

Adatkezelés megnevezése

Cél

Jogalap

00127-0035

Postafon Ügyféladatbázis

00127-0033

Segélykérelmek kezelése

Közvetlen üzletszerzés,
terméktájékoztatás
érintettek hozzájárulása
Segélyezési igények elbírálkásas,
adatszolgáltatás segélyezéshez,
segélyezés
érintettek hozzájárulása

00127-0029

Belső munkaerő-piaci adatbank

belső munkaerő-közvetítés

Életstílus adatbázis

NAIH-40795/2012

kapcsolatfelvétel, illetve
ügyféligényekhez illeszkedő
“Magyar Posta — Értékesítési segédlet” ajánlattétel és tájékoztatás

NAIH-40796/2012

NAIH-40797/2012

“Képfelvevő és képrögzítő belső és
külső kamerarendszer üzemeltetése”

“Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálat
üzemeltetése”

NAIH-40798/2012

“Beléptető rendszer üzemeltetése”

NAIH-52201/2012.

Saját jogú pénzforgalmi szolgáltatás
keretében: készpénzátutalás
nemzetközi viszonylatban.

A telephelyek, postahelyek
biztonsági védelme, illetve a
vagyonvédelem
A postai szolgáltatással, egyéb
tevékenységgel
(nyereményjáték,direkt
marketing, reklám) személyes
adatkezeléssel kapcsolatos
információszolgáltatás,
bejelentések, reklamációk
fogadása és intézése

az érintettek hozzájárulása, a
postai szolgáltatásokról szóló
2012. évi CLIX. törvény, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény,
érintettek hozzájárulása, a
A Magyar Posta Zrt. területére
személy- és vagyonvédelmi,
történő belépés és tartózkodás
valamint a magánnyomozói
kérése, beléptetés, jogosultságok tevékenység szabályairól szóló
ellenőrzése
2005. évi CXXXIII. törvény

Nemzetközi postautalvány
szolgáltatás bonyolítása
a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. tv.
az egyes fizetési szolgáltatókról
szóló 2013. évi CCXXXV. tv. 2. §

NAIH-52202/2012.

Saját jogú pénzforgalmi szolgáltatás
keretében: készpénzátutalás belföldi
viszonylatban

Belföldi postautalvány
szolgáltatás bonyolítása.

NAIH-52203/2012.

Saját jogú pénzforgalmi szolgáltatások
nyújtása. A fizetési számláról történő
készpénzbefizetést lehetővé tevő
szolgáltatás, valamint a fizetési számla
vezetéséhez szükséges összes
tevékenység.

Készpénz-átutalási megbízási
szolgáltatás, expressz
készpénzátutalási megbízás,
hitelintézeti készpénzfelesleg
befizetés szolgáltatás bonyolítása
készpénzbefizetési számlára,
telepített utalvány

NAIH-52204/2012.

NAIH-56228/2012.

NAIH-63383/2013.

Saját jogú pénzforgalmi szolgáltatások
nyújtása. Fizetési számláról történő
készpénzkifizetést lehetőé tevő
szolgáltatás, valamint a fizetési számla
vezetéséhez szükséges összes
tevékenység.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Szerencsejáték Felügyelet részére
bejelentésköteles és nem
bejelentésköteles nyereményjátékok.
Nyereményjátékok lebonyolítása.

Kapcsolatfelvétel,ajánlattétel és
tájékoztatás.

érintett ügyfél hozzájárulása
az érintettek hozzájárulása, a
személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény és a
postai szolgáltatásokról szóló
2012. évi CLIX. törvény,

Kifizetési-utalvány, nyugellátási
utalvány, készpénzfelvételi
utalvány, pénzforgalmi
betétkönyv, hitelintézeti
készpénzellátás szolgáltatás
lebonyolítása készpénzkifizetési
számláról.

(2014. január 1 előtt: a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény)

a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. tv.
az egyes fizetési szolgáltatókról
szóló 2013. évi CCXXXV. tv. 2. §
(2014. január 1 előtt: a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény)

a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. tv.
az egyes fizetési szolgáltatókról
szóló 2013. évi CCXXXV. tv. 2. §
(2014. január 1 előtt: a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény)

Adatok leírása
üzletszerzés, terméktájékoztatás, vezetéknév, keresztnév, születési
idő, születési hely, lakcím, vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám,
e-mail cím, érintettek hozzájárulása

A továbbított
adatok fajtája,
címzettje és a
továbbítás
jogalapja

Az adatkezelő neve
és címe

Az adatfeldolgozó
neve és címe

A tényleges
adatkezelés helye

név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, adóazonosító jel

visszavonásig
kérelem elbírálását illetve a
támogatás folyósítását követő 5.
igénylőlap és nyilatkozat év vége

Magyar Posta Zrt.
telephelyei

név, születési hely és idő, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím,
továbbá az adatbankba való jelentkezés során önként átadott egyéb
személyes adatok

nyilatkozat, önéletrajz,
motivációs levél,
nyilatkozatok kézhez vételétől
bizonyítványok másolata számított 1 év

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

név- lakcímadatok; születési év; neme; telefon; milyen tulajdonú
lakásban él; mekkora alapterület; hányan laknak élnek egy
háztartásban; foglalkozása; szakterülete; egy főre jutó havi nettó
jövedelme; iskolai végzettsége; mit olvasnak; átlagban hány órát
televízióznak; milyen piaci termékeket használnak; hol vásárolnak;
milyen sportot űznek; milyen biztosítással rendelkeznek; melyik
biztosítónak ügyfelei; jövedelmük hány százalékát költik biztosításra
egy hónapban; melyik banknak ügyfelei; milyen szolgáltatásokat
piaci szolgáltatásokat
vesznek igénybe; hány telefont használnak; kinek a tulajdona;
igénybe vevőkből
telefonálási szokásai; milyen témák érdeklik az interneten; milyen
önkéntes válaszadással gyakran szoktak postára menni; sorolja fel, hogy mely katalógusokból
alakuló összetétel
vásároltak eddig
név, cím, telefonszám, e-mail cím,
vagyongyarapodás tervezésével kapcsolatos adatok: gyermek
továbbtanulásának tervezése, otthon vásárlás fenntartás biztosítás
tervezésével kapcsolatos adatok, gépjármű vásárlás tervezésével
kapcsolatos adatok, megtakarítási célokkal kapcsolatos adatok,
üdülési céllal kapcsolatos adatok, nyugdíj tervezésével kapcsolatos
adatok;
Életfeltételek változásával kapcsolatos adatok: egészséggel
Magyar Posta Zrt.
kapcsolatos adatok, nyugdíj tervezésével kapcsolatos adatok, otthon
Ügyfelei
biztonságával és fenntartásával kapcsolatos adatok;

DM kérdőív, adatvédelmi
nyilatkozat
visszavonásig

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

1201 Budapest
Nagysándor József
utca 1-5.

az érintett írásos
nyilatkozata

adatfelvételt követő 12 hónap
vége

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

a Magyar Posta Zrt.
munkavállalói, illetve a
telephelyekre,
postahelyekre belépő
személyek

képfelvevő és képrögzítő kamera kamerakép felvétele

a postai szolgáltatást
igénybe vevő
személyekről, valamint a
postai munkavállalókról
készülő kamerakép

a 2005. évi CXXXIII. törvény 31.§
(2) bek. esetén 3 munkanap,
a 31.§ (3) bek. c) pontja esetén
30 nap, illetve
a 31.§ (4) bek. a)-d) és f) pontjai
eseteiben 60 nap

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
telephelyei

az ügyfélszolgálathoz
forduló személyek

ügyfél neve, ügyfél azonosító száma vagy számlaszáma,
kártyaszáma, ügyfél levelezési címe, telefonszám, e-mail-cím,

telefonon, interneten,
levélben, személyesen
az érintett bejelentése,
reklamációja

5 év

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
Ügyfélgondozási
Központ
(www.posta.hu,
ugyfelszolgalat@pos
ta.hu)

a Magyar Posta Zrt.
munkavállalói és a
területére belépő
személyek

név, fényképes igazolvány vagy okmány száma, típusa,
kártyaazonosító kód

érintett személyek
igazolványa vagy
okmánya,
kártyaazonosító kód

eseti belépők esetében 24 óra,
állandó belépésre jogosultak
esetében 6 hónap

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
központi irodaháza,
telephelyei,
postahelyei

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság,
lakcím, postacím, e-mail-cím, személyi igazolvány (útlevél) száma,
egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint alkalmas igazolvány száma.

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság,
lakcím, postacím, e-mail-cím, személyi igazolvány (útlevél) száma,
egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint alkalmas igazolvány száma.

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

a törvény által meghatározott idő
(8 év)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

a fizetési számlára
készpénzbefizetéssel
érintettek

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság,
lakcím, postacím, e-mail-cím, személyi igazolvány (útlevél) száma,
egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint alkalmas igazolvány száma.

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

a törvény által meghatározott idő
(8 év)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

a fizetési számláról
készpénzkifizetéssel
érintettek

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság,
lakcím, postacím, e-mail-cím, személyi igazolvány (útlevél) száma,
egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint alkalmas igazolvány száma.

a szolgáltatást
igénybevevő érintett
személyek

a törvény által meghatározott idő
(8 év)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

a törvény által meghatározott idő,
illetve az érintett törlési kérelme

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

határozatlan

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

www.posta.hu
www.postapont.hu

Postafon ügyfelek
Magyar Posta Zrt.
munkavállalói és
családtagjai

Postafon ügyfelek
adatvédelmi nyilatkozat

A Magyar Posta Zrt.
nyereményjátékaiban résztvevő
Nyereményjátékok lebonyolítása érintettek hozzájárulása

a nyereményjátékban
résztvevő érintettek

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő

a játékhoz tartozó
nyereményszelvény,
kérdőív, honlap,
adatvédelmi nyilatkozat

Az üzleti értékesítés és marketing
aktivitások kapcsán a Magyar
Posta Zrt. Rendelkezésére álló
adatok felhasználásával az
ügyfelek részére történő
ajánlattétel, marketing célú
megkeresés lebonyolítása, az
ügyféligénynek megfelelő
szolgáltatásokra vonatkozó eseti
ajánlattétel, tájékoztatás

üzleti ügyfelek

Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma,
megkereshetőség módja

érintett nyilatkozata

Érintett önkéntes hozzájárulása
- webes környezetben tett
jelölése
- telesales tevékenység során
élőszóval tett hozzájárulása
- írásos hozzájárulása

Az adatok kezelésének
időtartama

Adatok forrása

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)
Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

érintettek hozzájárulása az Infotv. külső munkaerőpiacról
5. § (1) bekezdés a) pontja
postai munkahelyre
alapján
jelentkezők

fogyasztási szokások vizsgálata,
közvetlen üzletszerzés
érintettek hozzájárulása

00127-0018

Érintettek köre

1. oldal, összesen: 3

A tényleges
adatfeldolgozás
helye

1036 Budapest,
Lajos utca 130.

Adatfeldolgozónak
az adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége

nyereményekkel
kapcsolatban történő
adategyeztetés

Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

kézi
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Nyilvántartási
szám

Adatkezelés megnevezése

NAIH-65929/2013.

Járművet használó azonosítása, gjm.
nyomkövetése és elszámolása,
személy- és vagyonvédelem.

NAIH-67543/2013.

Postai kézbesítők munkavégzésével
kapcsolatos mozgási adatok kezelése

NAIH-70129/2013.

Magyar Posta ügyfeleinek marketing
célú megkeresése, hűségprogram
működtetése, ügyfél azonosítás,
piackutatási, elemzési, ügyfélkártyához
kapcsolódó
szolgáltatások igénybevétele

NAIH-75229/2013.

NAIH-76175/2014.

pénzmosás és terrorizmus
finanszírozásának megelőzése és
megakadályozása

Filatéliai marketing

Cél

járművet használó azonosítása,
gjm. nyomkövetése és
elszámolása, személy- és
vagyonvédelem
Postai kézbesítők
munkavégzésével kapcsolatos
mozgási adatok kezelése élet és
vagyonvédelmi célból
Magyar Posta ügyfeleinek
marketing célú megkeresése,
hűségprogram működtetése,
ügyfél azonosítás, piackutatási,
elemzési, ügyfélkártyához
kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele

NAIH-80357/2014.

a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásai
teljesítésének minőségmérése céljából
történő adatkezelés

NAIH-89452/2015.

NAIH-95522/2016

kedvezményes üdültetés

NAIH-105538/2016. időszakos promóció

a Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásai teljesítésének
minőségmérése
Magyar Posta Zrt. lehetséges
ügyfélkörének, piacainak
feltérképezése, elemzése,
bővítése; a saját és a szerződött
partnerei ajánlataival,
tájékoztatásaival az érintettek
közvetlen megkeresése mind
elektronikus (pl. e-mail, telefon,
internetes felületek), mind pedig
papír alapú csatornákon (pl.
postai küldemény, címzett
reklámkiadvány); termékek,
szolgáltatások fejlesztése
A Magyar Posta Zrt. jelenlegi és
nyugdíjas munkavállalóinak,
valamint hozzátartozóiknak
igényelhető juttatásként
kedvezményes üdülés igénybe
vételének biztosítása és az
igényelhető helyekről való
tájékoztatás
A Magyar Posta Zrt. az érintettek
adatait abból célból kezeli, hogy
az érintetteket megajándékozza a
Magyar Labdarúgó Válogatott
2016. október 7-i Svájc elleni
labdarúgó mérkőzésére szóló
jegyekkel, és a jegyek kiállítása
érdekében adataikat a Magyar
Labdarúgó Szövetségnek
továbbítsa.

Adatok leírása

postai vezetői
gjm. nyomkövetéssel kapcsolatos adatok, forgalmi adatok, gjm. vezető közvetlenül az érintettől
engedéllyel rendelkezők neve
felvett

a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény

Postai kézbesítők

GPS koordináta, készülékazonosító adatok, járatinformáció

közvetlenül az érintettől
felvett

érintett hozzájárulása, az
információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) bek. a) pont

Magyar Posta Zrt.
szolgáltató helyein
szolgáltatásokat igénybe
vevő személyek

érintett hozzájárulása, az
információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) bek. a) pont
érintett hozzájárulása az Infotv. 5.
§ (1) bekezdés a) pontja és a
gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény alapján
önkéntes hozzájárulás az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján

Magyar Posta Zrt.
postahelyein
szolgáltatást igénybe
vevő természetes
személyek

a Magyar Posta Zrt.
elektronikus
szolgáltatásaira
regisztráló ügyfelek
a minőségmérést
személyes
közreműködésükkel
támogató személyek

Az adatok kezelésének
időtartama

Adatok forrása

az információs önrendelkezési
jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény,
a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény és
a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény

pénzmosás és terrorizmus
finanszírozásának megelőzése
és megakadályozása
a filatéliai termékekkel
kapcsolatban az érintettekkel
való kapcsolattartás, ajánlatok,
termék és szolgáltatás
ismertetők, hirdetések levélben, e- érintett hozzájárulása, az
mailben, telefonon, vagy egyéb
információs önrendelkezési jogról
elektronikus csatornán keresztül és az információszabadságról
történő eljuttatása az
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § a filatéliai termékek iránt
érintettekhez
(1) bek. a) pont
érdeklődő személyek

NAIH-77767/2014.

Magyar Posta Zrt. lehetséges
ügyfélkörének, piacainak
feltérképezése, elemzése, bővítése; a
saját és a szerződött partnerei
ajánlataival, tájékoztatásaival az
érintettek közvetlen megkeresése mind
elektronikus (pl. e-mail, telefon,
internetes felületek), mind pedig papír
alapú csatornákon (pl. postai
küldemény, címzett reklámkiadvány);
termékek, szolgáltatások fejlesztése

Érintettek köre

a Magyar Posta Zrt.
szolgáltató helyein
pénzügyi
szolgáltatásokat és
nemzetközi
pénzmosás és terrorizmus
postautalvány-felvételt
finanszírozásának megelőzéséről és -kézbesítést igénybe
és megakadályozásáról szóló
vevő személyek és
2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.)
tényleges tulajdonosok

a Posta Hűségkártya szolgáltatás
teljesítése, névre szóló kártya
elkészítése, ügyfél azonosítás,
pontgyűjtés és pontelszámolás, a
szolgáltatással összefüggő
ügyféligények, panaszok
kezelése, valamint
termékfejlesztés, továbbá a
Posta Hűségkártyához tartozó
csoportos balesetbiztosítás
nyújtása, valamint piackutatás,
marketing és közvetlen
Posta Hűségkártya szolgáltatás
üzletszerzés
a Magyar Posta Zrt. elektronikus
szolgáltatásaira regisztráló
a Magyar Posta Zrt. elektronikus
ügyfelek marketing célú
szolgáltatásaira regisztráló ügyfelek
megkeresése a Magyar Posta
marketing célú megkeresése a Magyar Zrt. saját és a szerződött
Posta Zrt. saját és a szerződött partnerei partnerei hirdetéseivel,
hirdetéseivel, ajánlataival
ajánlataival

NAIH-76272/2014.

Jogalap

A továbbított
adatok fajtája,
címzettje és a
továbbítás
jogalapja

Az adatkezelő neve
és címe

Az adatfeldolgozó
neve és címe

Secret Control GPS
Kft.
(1203 Budapest
Serény u 4.)
MON-DA Központi
Riasztórendszer
Szolgáltató Kft.
(1149 Budapest,
Angol u. 77.)

A tényleges
adatkezelés helye

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
1149 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.) Angol u. 77.

1. technikai háttér
biztosítása
Információs
2. szerver szolgáltatás rendszerrel

1 év

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

név, lakcím, levelezési cím, születési adatok, anyja neve, telefonszám,
e-mail cím, iskolai végzettség, háztartás összetétele, vásárlási célok,
igénybevett postai szolgáltatások, vásárolt termékek forgalmi adatai, közvetlenül az érintettől
igénybe venni tervezett szolgáltatások listája
felvett

tevékenység végzésének
időtartamáig

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

családi és utónév (születési név), lakcím, állampolgárság, azonosító
okmány típusa és száma, külföldi esetében a magyarországi
tartózkodási helye, születési hely és idő, anyja neve, üzleti a
szerződés típusa, tárgya és időtartama, a megbízás tárgya és
összege (átvilágítási adatok)

közvetlenül az érintettől
felvett

8 év, a törvényben maghatározott átvilágítási adatok
hatóság kérésére maximum 10
NAV
év
Pmt. 23.§-26/B §

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

A Magyar Posta Zrt.
telephelyei,
postahelyei

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

közvetlenül az érintettől
felvett

Érintet kérésére történő törlésig

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, nem, lakcím,
levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termékek igénybe
vett szolgáltatások tranzakciós adatai, iskolai végzettség kategóriája,
háztartás összetételére vonatkozó adat, jövőbeni igénybe venni
tervezett szolgáltatások, célok

közvetlenül az érintettől
felvett

az érintettet
azonosító adatok
(név, születési hely
és idő, anyja neve,
Hűségkártya száma
és a Hűségkártya
tagság kezdete,
státusza) és
elérhetőségi adatai
(Lakcím)
a Posta Hűségkártya szolgáltatás Magyar Posta
céljából a Posta Hűségkártya
Biztosító Zrt., 1022
szolgáltatás megszűnését követő Budapest, Bég utca
5 évig, marketing célból a
3-5. IV. em.
hozzájárulásnak az ügyfél által
érintett
történő visszavonásáig
hozzájárulása

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

közvetlenül az érintettől
felvett

Érintett kérésére történő törlés

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

www.posta.hu

az adatok felvételét követő 12
hónapig

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

Posta Paletta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6)
Foltnet Kft. (1147
Magyar Posta Zrt.
adatrögzítés
Buadpest Csömöri út (1138 Budapest
https://postautazas.h technikai háttér
48. 2. em. 15)
Dunavirág utca 2-6.) u
biztosítása

név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, IP cím, a Posta
PénzÜgyes
Hűségkártya használata mellett befizetett csekkek (készpénzátutalási
szolgáltatásra regisztrált megbízás és postai számlabefizetési megbízás) adatai, az érintett
közvetlenül az érintettől
személyek
bevételi, kiadási, költési adatai és annak kategóriái
felvett

érintet kérésére történő törlés

önkéntes hozzájárulás az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján

munkavállalók és postás
nyugdíjasok, valamint
ezen személyekkel
utazók

közvetlenül az érintettől
felvett

a kedvezményes üdülési igény
elutasítása esetén az igénylés
elbírálását követő 5 évig, az
igény elfogadása esetén pedig az
üdülés befejezését követő 5 évig

a jegyet igénylő önkéntes
hozzájárulása az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bek. a) pontja alapján valamint
partnere adatai tekintetében
pedig az igénylő rendelkezése
alapján az Infotv. 6.§ (1)
bekezdése alapján

a Business Days
konferencián részt vevő
és a Magyar Posta Zrt.
mobil applikációjának
Fesztivál HAPP játékát
teljesítő személyek
név, születési hely és idő, levelezési cím, telefonszám

közvetlenül az érintettől
felvett

név, születési hely és
idő
Magyar Labdarúgó
Szövetség 1112
Budapest, Kánai út
2.D.
Magyar Posta Zrt.
Érintet kérésére történő törlés de érintett
(1138 Budapest
legkésőbb 2016. október 8-ig
hozzájárulása
Dunavirág utca 2-6.)

név, lakcím, születési idő, adóazonostó jel, munkakör, postai
munkaviszony kezdete, értesítési cím, telefon e-mail cím,
hozzátartozói kapcsolat, bérkategória, postás nyugdíjasságra
vonatkozó adat

2. oldal, összesen: 3

Magyar Posta Zrt.
1117 Budapest,
adatrögzítés és
(1138 Budapest,
Hauszmann Alajos u. technikai háttér
Dunavirág utca 2-6.) 3/A
biztosítás

GS3 Service
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(3526 Miskolc Arany
János tér 1. C. lház.
2. em. 5.)
Takinfo Kft. (1125
Budapest,
Fogaskerekű u. 4.)
www.posta.hu

önkéntes hozzájárulás az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján

Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

1. technikai háttér
biztosítása
Információs
2. szerver szolgáltatás rendszerrel

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.)

közvetlenül az érintettől
felvett

Adatfeldolgozónak
az adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége

1115 Budapest,
Hauszmann Alajos
Magyar Posta Zrt.
utca 3/a. (GTS
(1138 Budapest,
Datanet
Dunavirág utca 2-6.) Adatközpont)

1 év

Díjbeszedő
Kártyaközpont Zrt.
(1117 Budapest,
Budafoki út 107109.)

A tényleges
adatfeldolgozás
helye

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

1122 Budapest,
Pethényi köz 10.

informatikai
rendszerrel

technikai háttér
biztosítása, szerver
szolgáltatás, az
adatkezeléshez
szorosan kapcsolatos
járulékos szolgáltatás Információs
nyújtása
rendszerrel

Információs
rendszerrel

Adatvédelmi nyilvántartások listája 20171219.xls

Nyilvántartási
szám

Adatkezelés megnevezése

Cél

Jogalap

Érintettek köre

Adatok leírása

Adatok forrása

NAIH-106486/2016. direkt marketing

hozzájárulás az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
az érintettel való kapcsolatfelvétel 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
az érintetthez e-mailben,
bekezdés a) pont és a gazdasági
telefonon vagy levélben a Magyar reklámtevékenység alapvető
Posta Zrt. és szerződött partnerei feltételeiről és egyes korlátairól
ajánlatainak, tájékoztatásainak,
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.
reklámjainak eljuttatása
§ (1) bekezdés

a Posta Fotókönyv
szolgáltatás igénybe
vételére regisztrált és a
Magyar Posta Zrt.
részére történő
adattovábbításhoz
hozzájárult személyek

NAIH-111565/2016. Fiókbérlők jegyzékének közzététele

a postafiók bérlők adatainak
papír alapon és
elektronikus úton történő
kereshető közzététele annak
érdekében, hogy a feladók
részükre postafiókra címzett
küldeményeket tudjanak küldeni

az érintett önkéntes
hozzájárulása az az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján

a közzétételhez
hozzájárulást adott
postafiók bérleti
szerződést kötött
ügyfelek

NAIH-111566/2016. fiókbérlőknek reklámok küldése

a postafiók bérlőkkel a kapcsolat
felvétele és részükre reklámok,
ajánlatok, tájékoztatások
eljuttatása levélben vagy
telefonon

az érintett önkéntes
hozzájárulása az az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján

a hozzájárulást adott
postafiók bérleti
szerződést kötött
ügyfelek

NAIH-113604/2017. közvetítői tevékenység

a közvetített pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos
tájékoztatás megadásának
igazolására vonatkozó és a
nyilvántartási kötelezettségek
teljesítése

a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 69. §, 72. §
és a 290. § (2) bekezdés c) pont
alapján kiadott a pénzügyi
szolgáltatást közvetítő előzetes
tájékoztatási kötelezettségeinek
általános szabályairól szóló
53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
által létrehozott jogi kötelezettség
az információs önrendelkezési
jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 6. § (1)
bekezdés a) pontja alapján

a közvetített pénzügyi
szolgáltatásokat igénybe
vevő vagy azt igénybe
név, cím, anyja neve, születési hely és idő, ügyfélazonosító,
venni szándékozó
ügyletazonosító, ügyfél aláírása, a szerződéskötés ideje, a szerződés közvetlenül az érintettől
ügyfelek
tárgya, feltételei, nyilatkozat azonosító
felvett

NAIH-125292/2017. direkt marketing

a Magyar Posta Zrt. a saját vagy
az Őt erre megbízó személyek
ajánlatainak, reklámjainak
kiküldéséhez az érintett által
megjelölt válaszok alapján és a
Magyar Posta Zrt. vagy az Őt
megbízó személy által
meghatározott feltételek szerint a
konkrét ajánlatnak, reklámnak a
címzetti csoportjába az érintettet
kiválassza, és ennek alapján az
érintett részére az érdeklődésére
számot tartó (személyre szabott)
ajánlatokat, reklámokat emailben, telefonon, SMS-ben
vagy levélben eljuttassa
(közvetlen üzletszerzés)

az érintett neve, születési ideje, levelezési címe, e-mail címe,
telefonszáma, LÜA azonosítója neme, családi állapota, a háztartásban
élők száma, a háztartásban élő, 14 évnél fiatalabb gyermekek
születési éve és neme, az érintett és házastársa/élettársa
legmagasabb iskolai végzettsége, az érintett és házastársa/élettársa
foglalkozása, az érintett foglalkozási területe, az érintett lakhatására
vonatkozó adatok és az ingatlan jellege, az érintett háziállatára
vonatkozó adat, az érintett mobilszolgáltatójára
az érintett önkéntes
internetszolgáltatójára/TV szolgáltatójára vonatkozó adat, szokott-e az
hozzájárulása az információs
érintett interneten keresztül vásárolni, az érintett mely
önrendelkezési jogról és az
bank(ok)/pénzintézetek ügyfele, mely banki szolgáltatásokat veszi
információszabadságról szóló
igénybe, adományozott-e már valamilyen szervezetnek, melyik
2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
önkéntes nyugdíjpénztár tagja, melyik egészség- és önsegélyező
bekezdés a) pontja és a
pénztár tagja, milyen biztosítással rendelkezik és, mely biztosítók
gazdasági reklámtevékenység
ügyfele, milyen kategóriájú és korú autókkal rendelkezik, szokott-e
alapvető feltételeiről és egyes
18 év feletti természetes nyaralni , milyen típusú utazásokon venne részt szívesen, milyen
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. személyek, akik
témák érdeklik az érintettet, mely módokon szokott híreket olvasni, az
törvény 6. § (1) bekezdése
hozzájárulásukat adták érintett háztartásának anyagi helyzete, az érintett háztartásának nettó közvetlenül az érintettől
alapján
az adatkezeléshez
jövedelmi kategóriája havonta
felvett

NAIH-131139/2017. egyéb

visszaélés bejelentő a
bejelentések fogadása és
kivizsgálása céljából

a panaszokról és közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény 13-16.§

NAIH-135732/2017. egyéb

A bejelentő adatainak kezelése,
amennyiben megadja adatait
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló
törvény rendelkezéseinek
megsértésére vonatkozó –
egyébként névtelenül is
megtehető – bejelentésében

érintett hozzájárulása az
információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) a) pont alapján
bejelentő személy

bejelentő és bejelentett
személy; a vizsgálatra
jogosult személy

Az adatok kezelésének
időtartama

A továbbított
adatok fajtája,
címzettje és a
továbbítás
jogalapja

Az adatkezelő neve
és címe

név, email cím, telefonszám, levelezési cím (lakcím)

más adatkezelőtől átvett
(Prime Rate Kft.)
Érintett kérésére történő törlés

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

név, cím, postafiók száma, postafiók irányítószáma

közvetlenül az érintettől
felvett

Érintet kérésére történő törlés

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

Érintet kérésére történő törlés

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 69. § (5)
bekezdése szerint 3 év

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

név, cím, telefonszám, postafiók száma, postafiók irányítószáma

közvetlenül az érintettől
felvett

bejelentő neve, címe; a bejelentett személy bejelentésben szereplő
közvetlenül az érintettől
adatai; hangfelvétel; a bejelentésről értesített vizsgálatra jogosult neve felvett

bejelentő neve, címe

közvetlenül az érintettől
felvett

3. oldal, összesen: 3

Érintet kérésére történő törlésig,
de legfeljebb 5 évig
Törvényben meghatározott
határidő a panaszokról és
közérdekű bejelentésekről szóló
2013. évi CLXV. törvény 16.§ (5) (6) bekezdés szerint

a vizsgálat lezártát követő 60
napig, de legfeljebb 5 hónapig

Az adatfeldolgozó
neve és címe

A tényleges
adatkezelés helye

EPDB Nyomtatási
Központ Zrt. (1117
Budapest, Budafoki
út 107-109.) és a
Next Wave Europe
Kft. (1122 Budapest,
Csaba utca 24)

www.postafotokonyv.
hu és 1138
Budapest, Dunavirág
utca 2-6.

A tényleges
adatfeldolgozás
helye

Adatfeldolgozónak
az adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége

Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

1117 Budapest,
Budafoki út 107-109.
és 1122 Budapest,
nyomdai tevékenység Információs
Csaba utca 24.
és e-mail küldés
rendszerrel

www.posta.hu és
1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.

EPDB Nyomtatási
Központ Zrt. (1117
Budapest, Budafoki
út 107-109.)

1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.

1117 Budapest,
Információs
Budafoki út 107-109. nyomdai tevékenység rendszerrel

1201 Budapest, XX.
Nagysándor József
utca 1-5.

1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.;
www.posta.hu;
nyomdai
1089 Budapest,
H-1117 Budapest,
és e-mail küldési
Orczy tér 1.
Budafoki út 107-109. szolgáltatás

informatikai
rendszerrel

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

1139 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.

kézi

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

1140 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.

kézi

Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.)

EPDB Nyomtatási
Központ Zrt. (1117
Budapest, Budafoki
út 107-109.)

