KÖZÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Kincstári Takarékjeggyel kapcsolatos feladatok ellátásához
A Magyar Posta Zrt.-nek, a Magyar Államkincstárnak és az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nek közös adatkezelői feladatai vannak, a Kincstári Takarékjegy kezelésével
kapcsolatban.
1. Közös Adatkezelők:
Államadósság Kezelő Központ Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.,
Cégjegyzékszám: 01-10-044549, adószám:12598757-1-41, képviseli: Kurali
vezérigazgató

Zoltán,

Magyar Államkincstár Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. Törzsszám: 329970
Képviselő neve, tisztsége: Prof. Dr. Mészáros József, elnök
Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463,
adószám: 10901232-2-44, képviseli: Schamschula György vezérigazgató
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu
2. Mi jogosítja fel a Közös Adatkezelőket az adatok kezelésére?
2.1.

A Kincstári Takarékjegy adatait az Adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján
kezelik, mivel az szükséges
 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12/B §-ban foglalt,
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban foglalt számviteli bizonylat
őrzésre vonatkozó, valamint
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § a kamatadó megállapítására és
levonására vonatkozó
 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bek. e) pontja alapján
kibocsátott az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai
megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm.
rendelet 7. §
jogi kötelezettség teljesítéséhez.
A fentiek mellett a Magyar Államkincstár közfeladatot ellátó állami szerv, így esetében
az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja.
2.2.

A Kincstári Takarékjegy tulajdonosának – ideértve az örököst, engedményest –
és a képviseletében eljáró személynek a személyes adatait az Államadósság
Kezelő Központ Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján kezeli, mivel az szükséges ezen
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adatkezelők azon jogos érdekének érvényesítéséshez, hogy a megállapítsák a
Kincstári Takarékjegy értékesítés, az azzal kapcsolatos jogok érvényesítése, a
visszaváltása során eljáró személy személyazonosságát valamint azt, hogy
jogosult eljárni, nyilatkozatot tenni a Kincstári Takarékjegyre vonatkozóan. A
jogos érdek tehát megnyilvánul abban, hogy ezen adatkezelők csak azoknak
tegyék lehetővé a Kincstári Takarékjegy megvásárlását, visszaváltását és a
Kincstári Takarékjeggyel kapcsolatos jogok érvényesítését, akik megfelelnek az
Ismertetőben meghatározott feltételeknek, a képviselő képviseleti jogának
fennállását megállapítsák és azt igazolni tudják, és megakadályozzák a
csalásokat és azt, hogy jogosulatlan személyek a valódi tulajdonosoknak kárt
okozva járjanak el.
A Magyar Államkincstár szintén a fenti jogos érdekek mentén kezeli az adatokat,
de mivel közfeladatot ellátó állami szervnek minősül, esetében az adatkezelés
jogalapja ezen adatkezelés tekintetében is az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pontja.
2.3.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és a Magyar Posta Zrt. a Kincstári Takarékjegy
tulajdonosának – ideértve az örököst, engedményest – és a képviseletében eljáró
személynek a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában foglaltak alapján azért is kezelik, mert a működő folyamatok
auditálása, ellenőrzése nem hajtható végre az eredeti dokumentumok kiállításának,
kezelésének tárolásának ellenőrzése nélkül, amelynek során az eredeti
dokumentumokban szereplő személyes adatokba való betekintésre is sor kerül. A
jogos érdek tehát megnyilvánul abban, hogy az Adatkezelők megfeleljenek a
szabályozott eljárásrendeknek és feltárásra kerüljenek azok az esetek, amikor a
folyamatokat az érintett jogainak védelme érdekében módosítani kell valamint
biztosítsák és igazolják a folyamatok működőképességét.
A Magyar Államkincstár szintén a fenti jogos érdekek mentén kezeli az adatokat, de
mivel közfeladatot ellátó állami szervnek minősül, esetében az adatkezelés jogalapja
ezen adatkezelés tekintetében is az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja.

2.4.

A Kincstári Takarékjegyre vonatkozóan az Adatkezelőket adatszolgáltatási
kötelezettségek is terhelik az alábbi jogszabályok alapján és kötelesek kezelni
[Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont, illetve a Magyar
Államkincstár esetében e) pont] a megkeresésekben részükre átadott adatokat:
 a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 17. § és 118. § (5) bek.
 az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 33. §
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 60. §, 104. §
 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 97. §, 261. § 262. § (1) bek. e)
pont, és 263-264. §
 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 162. § (6) bek., 320. §
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bek.
b) pont, 27. § (1) bek.
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3. Milyen adatokat kezelnek a Közös Adatkezelők?















Kincstári Takarékjegy tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születés helye és születési ideje
Kincstári Takarékjegy tulajdonos, és/vagy képviseletében eljáró személy aláírása
Kincstári Takarékjegy tulajdonos, képviseletében eljáró személy családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születés helye és születési ideje, anyja neve
értékesítés, visszaváltás helye és ellenőrzőszáma, tranzakció időpontja
Kincstári Takarékjegy sorszáma, sorozatszáma
Kincstári Takarékjegy névértéke, futamideje
Kincstári Takarékjegy ügyfél részére értékesített névértéke
Kincstári Takarékjeggyel kapcsolatban az érintettnek kifizetett összeg
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban valamint a személyi
azonosítót igazoló hatósági igazolványban szereplő személyes adatok betekintéssel
devizabelföldiség ténye
tanúk neve, tanúk lakcíme, tanú aláírása a teljes bizonyító erejű magánokirati
formában adott meghatalmazás esetén
tanú aláírása az írástudatlan, vagy olvasásra képtelen befektetőnek való értékesítés
során
természetes személyek, illetve hatóságok részéről érkező megkeresések esetén a
megkeresésben szereplő személyes adatok
hagyatékátadó végzésben szereplő személyes adatok

4. Milyen célból kezelik az adatokat az adatkezelők?








Kincstári Takarékjegy értékesítése, a devizabelföldiség vizsgálata,
Kincstári Takarékjegyek visszaváltása,
Kincstári Takarékjegy értékesítése, visszaváltása során a képviseleti jogosultság
vizsgálata a tranzakcióban való részvétel jogcímének igazolása,
Kincstári Takarékjegyhez kapcsolódó közjegyzői, bírósági, egyéb hatósági
megkeresések és végzések teljesítése, nyilvántartása, megválaszolása,
A Kincstári Takarékjegyhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítése,
A Kincstári Takarékjegyhez kapcsolódó számviteli kötelezettségek teljesítése,
számviteli bizonylatok őrzése
ügyfelek, érintettek megkereséseinek teljesítése.

5. Meddig kezelik a Közös Adatkezelők az adatokat?
Az adatokat a Közös Adatkezelők a Kincstári Takarékjegyen alapuló jogok érvényesítésének
biztosítása céljából a Kincstári Takarékjegy visszaváltásánák évét követő évtől számított 5
évig kezelik, tekintettel arra, hogy az értékpapírokból származó követelések ugyan nem
évülnek el, de a potenciális igények jellemzően ezen időtartamon belül jelentkeznek.
A számviteli bizonylatokat – ideértve az annak minősülő adatokat is – az adatkezelők a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kötelesek megőrizni.
A kamatadó elszámolásával kapcsolatos adatok őrzésének ideje az elszámolás adóévét
követő 5 év (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. §).
Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági
szabályairól szóló 98/1995. (VIII.24) Korm rendelet alapján az értékpapír fizikai
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megsemmisítésre a benne foglalt jogok és kötelezettségek megszűnését követő hat hónap
elteltével kerül sor
6. Kiknek adjuk át az Ön adatait (Kik az Ön adatainak címzettjei)?
Az adatkezelők adatfeldolgozóként az alábbiakat veszik igénybe:
 A Kincstári Takarékjegyek és kapcsolódó okiratok megsemmisítésére, selejtezésére
igénybeveendő közreműködőt az ÁKK választja ki. A közreműködő személye a
megbízását követően a www.akk.hu honlapon az adatkezelési tájékoztató
menüpontban tekinthető meg.
7. Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az adatokat a Közös Adatkezelők munkavállalói közül a Kincstári Takarékjegy értékesítését,
visszaváltását, feldolgozását, az ezzel kapcsolatos ügyfélkérelmek kezelését végző
munkavállalók ismerhetik meg, kizárólag a feladatuk végzéséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékben.
Az adatokat eseti ügyekben megismerhetik a feladatkörükben eljáró közjegyzők,
végrehajtók, bíróságok, vagy rendvédelmi szervek illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
8. Érintetteket milyen jogok illetik meg?
Az Adatkezelők kérelmére a választ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme
benyújtásától számított 1 hónapon belül adják meg az Ön számára. Ha a kérelem nagyon
összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor az Adatkezelők jogosultak
meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről Önt 1 hónapon belül értesíteni fogják.
Ha valamely okból az Adatkezelők nem tudják kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is
fogják Önt tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.
A megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő,
túlzó kérelmek esetén a teljesítés díját az Adatkezelők felszámíthatják vagy megtagadják a
kérelem teljesítését.
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsődlegesen a Magyar Posta Zrt-vel szemben
gyakorolhatja, így adatkezeléssel kapcsolatos megkeresést elsődlegesen a Magyar Posta
Zrt-nél terjeszthet elő. Ugyanakkor ez nem érinti az Önjogát, hogy választása szerint akár az
Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel vagy a Magyar Államkincstárral szemben lépjen fel.
Adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

cím
e-mail cím
telefonszám
fax
személyesen

Államadósság
Kezelő Központ Zrt
1027
Budapest
Csalogány u. 9-11.
akk@akk.hu
06-1-488-9488
06-1-488-9405
-

Magyar Államkincstár

Magyar Posta Zrt.

1054 Budapest, Hold utca 4.

Ügyfélszolgálati Igazgatóság
3512 Miskolc
ugyfelszolgalat@posta.hu
06-1-767-8282
06-46-320-136
Magyar Posta Zrt., Budapest
X. ker., Üllői út 114-116. és a
postahelyeken

adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
06-1-327-3600
06 1 266 3869
A Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati irodáiban
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Az adatival kapcsolatban az adatkezelés jogalapjaira tekintettel az alábbi jogok illetik meg:
a. Hozzáférés az adataihoz és tájékoztatás kérése
Bármikor visszajelzést kérhet az Adatkezelőktől arról, hogy az Ön személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e. Az Adatkezelők az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás
kérésére – erre irányuló kérése esetén írásban – megadják az Ön számára a kezelt adatait
és az adatkezelésre vonatkozóan Ön által kért információkat. Ha kérelmében konkrétan nem
jelöli meg milyen információra van szüksége, akkor az Adatkezelők az adatain túl az
alábbiakról adnak tájékoztatást:
 az adatai kezelésének céljairól,
 arról, hogy milyen adatait kezelik az Adatkezelők,
 azokról, akikkel az adatokat az Adatkezelők közölték vagy közölni fogják,
 az adatok tárolásának időtartamáról,
 az Ön adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható jogairól,
 az adatok forrásáról,
 ha az Ön adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland),
tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják az Adatkezelők, akkor
arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.
Ön kérhet információt arról is, hogy a tájékoztatóban megjelölt jogos érdekek
megvalósításához mennyiben szükséges az adatok kezelése és milyen módon biztosítottaz,
hogy az adatkezelés Önt ne érintse aránytalanul hátrányosan.
b. Az adat helyesbítésének kérése
Amennyiben Ön jelzi, hogy adatát az Adatkezelők pontatlanul tartják nyilván és megadja
számukra a pontos adatot, akkor az Adatkezelők az adatát helyesbítik. Az Önről
nyilvántartott adatokat hiányos nyilvántartás esetén az Ön kérésére az Adatkezelők ki is
egészítik, ha adata szükséges ahhoz a tevékenységhez, amire az adatot felhasználják.
Az adat helyesbítését az Adatkezelők csak a pontos adat valóságának igazolása esetén
végzik el.
c. Az adat törlésének kérése
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs olyan
kényszerű jogos ok, körülmény, ami miatt az adatot a Közös Adatkezelőknek kezelnie kell,
akkor az adatai törlésre kerülnek.
d. Az adatkezelés korlátozása
Ön kérheti, hogy az Adatkezelők korlátozzák az adatainak kezelését. Ebben az esetben az
Ön adatait az Adatkezelők nem fogják felhasználni, azokat csak tárolják. Az Ön adatainak
kezelését az Adatkezelők akkor korlátozzák, ha Ön
 vitatja, hogy a kezelt adatok pontosak, de még ellenőrizni kell az adatok pontosságát,
 ellenzi, hogy adatait az Adatkezelők töröljék, és kéri azok megőrzését,
 igényli, hogy adatait az Adatkezelők megtartsák, mert azok felhasználásával jogi igényt
szeretne érvényesíteni
 tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az Ön tiltakozása
megalapozott-e.
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e. Tiltakozás az adatkezelés ellen
Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelésével szemben, amennyiben az
adatkezelés az Adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges (az adatkezelés jogalapja jogos érdek). Amennyiben nincs olyan kényszerítő
jogos okunk, ami miatt az Ön adatait tovább kell kezelni, akkor az adatait töröljük.
9. Hova fordulhat jogai védelmében?
Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával a jelen
tájékoztatóban szereplő elérhetőségeik bármelyikén, hogy a panaszát kezelni tudják.
Amennyiben nem sikerült panaszát rendezni, fordulhat 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:
https://www.naih.hu/) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszékhez.
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