
 

 
 

HIRDETMÉNY 
 

„A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési 
megbízás Automatán kezdeményezett befizetéséhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez  a 

szolgáltatást igénybe vevő Megbízó/Befizető ügyfelek részére” módosításáról 

 
A Magyar Posta a készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás Automatán kezdeményezett 
befizetéséhez kapcsolódó szolgáltatás  Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) 2019. március 29. 

hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja.  
 

1. Az ÁSZF „3.7. A készpénzes fizetésre is alkalmas Automaták készpénzes fizetéssel kapcsolatos 

szabályai” pont 3.7.6.4.1. pontjában foglaltak módosulnak, a módosítást követően a 3.7.6.4.1. pont az 
alábbi: 
 

„3.7.6.4.1. Az összeg átvételére személyesen az alábbi Postai szolgáltatóhelyeken van lehetőség:  

 

 Posta neve Posta címe 

1. Budapest – Kispest 3 KÖKI Terminál posta 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. 

2. Szentendre 1 posta 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23-25. 

3. Érd 1 posta 2030 Érd, Angyalka utca 1/a. 

4. Budaörs 1 posta 2040 Budaörs, Szabadság út 74. 

5. Gödöllő 1 posta 2100 Gödöllő, Dózsa György út 15. 

6. Vecsés 1 posta 2220 Vecsés, Telepi út 47-49. 

7. Szigetszentmiklós 1 posta 2310 Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér 1.  

8. Dabas 1 posta 2371 Dabas, Szent János utca 120-122. 

9. Székesfehérvár 6 posta 8000 Székesfehérvár, Budai út 68/A. 
 

2. Az ÁSZF „9. Adatkezelési tájékoztatás pontjában foglaltak módosulnak. A módosítást követően az 
ÁSZF 9. pontja az alábbi: 

 
„9. Adatkezelési tájékoztatás 
9.1. A Magyar Posta Zrt. a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások teljesítése során kezelt adatokat a Magyar 

Posta Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli a jelen 9. pontban foglalt 

kiegészítésekkel. A Magyar Posta Zrt. részletes Adatkezelési tájékoztatója elérhető a Posta honlapján 
(www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato) az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt, illetve a postai 
szolgáltatóhelyeken. 

9.2. Amennyiben az Automatában képfelvevő berendezés működik,  akkor a Posta az Automatán jól látható 
módon tájékoztató feliratot helyez el, miszerint az Automatánál – a Magyar Posta Zrt. által működtetett 
rendszeren – zárt láncú, vagyonvédelmi célú képfelvétel rögzítése történik . 

9.3. A képfelvétel készítésének célja a vagyonvédelem és a jogsértő cselekmények megelőzése, utólagos 
feltárása. 

9.4. Az adatkezelés jogalapja a Magyar Posta Zrt. jogos érdeke, amely abban nyilvánul meg, hogy a 

csekkbefizetési folyamata során az érintettről készített képfelvétel teszi lehetővé a bankkártyával csalást 
megkísérlő, hamisgyanús bankjeggyel fizető, vagy az automatát megrongáló, kifosztó személy 
megállapítását. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]  

9.5. A képfelvevő berendezés működtetője a Posta, mint adatkezelő (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág 
utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: 
www.posta.hu, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu). A képfelvételeket a Posta 

informatikai rendszerében elkülönítetten kezeli, tárolja.  

9.6. A Posta a felvételeket 30 napig tárolja, azt követően visszaállíthatatlanul törli.  

9.7. A képfelvételt kizárólag a Posta kezeli, azok nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha a személy - és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
31. § (6) bekezdése értelmében annak továbbítását bíróság vagy más hatóság kéri.  

9.8. A képfelvételt kizárólag a Posta élet- és vagyonbiztonsági feladatokat ellátó munkavállalói ismerhetik 

meg. 
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9.9. A Befizető a rá vonatkozó képfelvétellel kapcsolatos jogai érvényesítése (így a képfelvétel törlésének 
mellőzése, a képfelvételhez való hozzáférés, helyesbítés, a képfelvétel kezelésének korlátozása és a 

tiltakozás) iránti igényét az ÁSZF-ekben meghatározott elérhetőségeken túl a Posta 06-1-421-7282-es 
telefonszámán is benyújthatja a rá vonatkozó képfelvétel azonosításához szükséges adatok 
megadásával. 

9.10.  A Posta az érintett adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérésére – erre irányuló kérése esetén 
írásban – megadja az érintett számára a kezelt adatait és az adatkezelésre vonatkozóan az érintett által 
kért információkat. Ha az érintett kérelmében nem jelöli meg a kért információkat, akkor az adatain túl a 

Posta az alábbiakról ad tájékoztatást: 

− az adatok kezelésének céljairól, 

− arról, hogy az érintett milyen adatait kezeli a Posta., 

− azokról, akikkel az adatokat a Posta közölte vagy közölni fogja,  

− az adatok tárolásának időtartamáról 

− az érintett adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható jogairól  

− az adatok forrásáról 

9.11.  Az érintett kérheti az adatának helyesbítését, amihez a módosítani kért adat valóságát alá kell 

támasztania, és a kérelmet benyújtónak igazolnia kell azt is, hogy kérheti az adat módosítását.  
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes -e vagy pontos-e, akkor a Posta az adatot nem 
helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.  

9.12.  Az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelésével szemben. Amennyiben nincs 
olyan kényszerítő jogos ok, ami miatt az érintett adatait a Postának tovább kell kezelnie, akkor az adatait 
a Posta töri. 

9.13.  Az érintett kérheti továbbá, hogy a Posta korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az 
érintett adatait a Posta nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor 
korlátozza a Posta, ha az érintett 

− vitatja, hogy a Posta által kezelt adatok pontosak, de még ellenőrizni kell az adatok pontosságát, 

− ellenzi, hogy adatait a Posta törölje, és kéri azok megőrzését,  

− igényli, hogy adatait a Posta megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni 

− tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell állapítani, hogy a Posta indokai az adatok 

megőrzésére elsőbbséget éveznek-e az érintett törléshez való indokaival szemben. 

9.14.  Amennyiben az érintett az adatkezelést rá nézve sérelmesnek véli, akkor panasszal fordulhat a 
Postához a 9.9. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az érintett fordulhat továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása 
szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  

 

 

 

 

2019. március 29. 
                                                                                                                            Magyar Posta Zrt. 


