Adatvédelmi követelmények

GIRinfO Üzletszabályzat 2. számú melléklet

A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatáshoz kapcsolódó, a személyes adatok kezelésének módját
meghatározó minimális adatvédelmi követelmények

1. Általános megállapítások
Jelen mellékletben rögzített minimális adatvédelmi követelmények a GIRO Zrt. és az Adatigénylő
között létrejött GIRinfO Adatfeldolgozási Megbízási Szerződés és GIRinfO Adatfeldolgozási
Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt, a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás nyújtása és
igénybevétele során alkalmazandók.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat (Szabályok) az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.), a személyes
adatok kezelésekre vonatkozó egyéb jogszabályok és a jelen Üzletszabályzat tartalmazzák.
A mindenkor aktuális Szabályok betartásáért és betartatásáért az Adatigénylő, mint Adatkezelő, a
GIRO Zrt, mint Adatfeldolgozó önállóan felelős.
Az Adatigénylő munkatársai (Felhasználók), illetve a GIRO Zrt. munkatársai ezen Szabályok
betartásáért a tárgybeli jogviszony során személyes felelősséggel tartoznak.
2. Az Adatigénylőtől elvárt követelmények a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a személyes adatok
kezelésekor
2.1.

Az Adatigénylő köteles saját adatvédelmi szabályozását jelen minimális adatvédelmi
követelményeknek megfelelően átvizsgálni, módosítani vagy aktualizálni, illetve munkatársait
(Felhasználók és érintett munkatársak, pl. döntéshozók) mindig aktualizált adatvédelmi
ismeretekkel ellátni.

2.2.

Az Adatigénylő szervezési intézkedésekkel, ellenőrzési rendszer kiépítésével, szükség szerinti
nyilvántartások működtetésével, megfelelő műszaki, informatikai megoldások alkalmazásával
biztosítja a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó személyes adatok Szabályok szerinti
kezelését.

2.3.

Az Adatigénylő köteles az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az ügyfele
(Érintett) tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetni, az Info tv. 15 § (2)
szerint.

2.4.

Amennyiben az Adatigénylő valamely, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet külső
adatfeldolgozóval végeztet, a Szabályok betartásáért – a tevékenység végzésére vonatkozó
szerződésben foglaltak szerint – az adatfeldolgozást végző szervezet vezetőjét terheli a
felelősség.
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Az Adatigénylő biztosítja, hogy csak az általa feljogosított, (hozzáférési) jogosultsággal
rendelkező Felhasználók végezhessenek lekérdezéseket a Szolgáltatáson keresztül.
A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatáshoz kapcsolódó (hozzáférési) jogosultságok
nyilvántartása és kezelése automata üzemmódú lekérdezést alkalmazó Adatigénylő esetében
az Adatigénylő saját felelőssége. Ennek az üzemmódnak a használata esetén csak az
Adatigénylő tartja nyilván saját Felhasználóit és azoknak a Szolgáltatáshoz kapcsolódó
jogosultságait az adattovábbítási nyilvántartás részeként. (Az interaktív üzemmódú
lekérdezést alkalmazó Adatigénylő esetében a GIRO Zrt. felelőssége a hozzáférési
jogosultságok nyilvántartása.)

2.6.

Az Adatigénylő köteles a képviseletében eljáró Felhasználói (munkatársai) írásbeli hozzájáruló
nyilatkozatának folyamatos birtoklására, melyben a Felhasználó hozzájárul személyes adatai
tárgybeli szolgáltatással összefüggő, szükséges és elégséges mértékű a GIRO Zrt. által történő
(jogszerű módon, az érintett adattulajdonos hozzájárulásán alapuló, célhoz kötött, védett)
kezeléséhez, eseti továbbításához. Ezen adatok kezelése és a szükséges adatok jogszabály
szerinti esetekben a BM NYHÁT felé történő továbbítása a GIRO Zt-nek jogszabály által
meghatározott joga és kötelessége.

2.7.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználói egyedi azonosítókat/jelszavakat - akár a GIRO Zrt.,
akár az Adatigénylő adta a Felhasználónak, a Felhasználó úgy köteles kezelni, hogy ahhoz más
ne férhessen hozzá. Ezen előírás betartásához szükséges feltételek biztosítása az Adatigénylő
kötelessége.

2.8.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok tárolási módját az Adatigénylőnek úgy kell
megválasztania, hogy azokhoz csak az arra feljogosított Felhasználók/munkatársak férjenek
hozzá.

2.9.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó, üzemszerűen tárolt személyes adatok törlését,
megsemmisítését – az esetleges eltérő törlési határidőkre is tekintettel – az adattörlési
határidő lejáratakor az Adatigénylőnek oly módon kell elvégeznie, hogy a törlés,
megsemmisítés és a visszaállíthatatlanság ténye ellenőrizhető legyen.

2.10.

Az Adatigénylő felelős azért, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során hozzá került személyes
adatokat csak a lekérdezést lehetővé tevő, GIRinfO Adatfeldolgozási Megbízási Szerződésben
meghatározott célra használja fel.

2.11.

Az Adatigénylő a Szolgáltatás igénybevétele során hozzá került személyes adatokat harmadik
személynek nem adhatja tovább sem elektronikus, sem nyomtatott formában.

2.12.

Amennyiben az Adatigénylő több, a BM NYHÁT által kezelt nyilvántartás vonatkozásában – a
hatósági engedélyben meghatározott – célból is végezhet lekérdezést, és a különböző
felhasználási célokhoz eltérő adatkör megismerésére jogosult, akkor gondoskodnia kell arról,
hogy minden lekérdezés a megfelelő felhasználási célhoz legyen rendelhető.
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3. GIRO Zrt. és Adatigénylő közös felelőssége
Amennyiben a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, az Adatigénylőnél jelentkezett probléma kezelése miatt
szükség van személyes adatok Szolgáltatáson kívüli,
 Adatigénylő általi átadására a GIRO Zrt. részére,
 GIRO Zrt általi átadására az Adatigénylő részére,
az csak e-mailben, csak és kizárólag WinZip programmal (9.0 verziótól felfele), AES-256 bites
kódolással, egyedi jelszóval tömörítve valósulhat meg. A zip jelszavának kiküldése SMS-ben vagy
faxon történhet.
4. Hozzájáruló nyilatkozat
Az Adatigénylő a GIRinfO lekérdezések indítását, vagy az ügyfelétől beszerzett hozzájáruló nyilatkozat
meglétének igazolása esetén kezdeményezheti, vagy ha jogszabály erre feljogosítja. Annak
megítélése, hogy az előbbi két feltétel közül melyik vonatkozik az aktuális GIRinfO lekérdezésre, az
Adatigénylő felelőssége.
Hozzájáruló nyilatkozatot (az Info tv. szerinti hozzájárulás) az Adatigénylő a következő formákban
szerezheti be ügyfelétől:
 az Adatigénylő üzletszabályzatába foglalja bele az hozzájáruló nyilatkozat tartalmi elemeit és
az üzletszabályzatot íratja alá ügyfelével,
 az Adatigénylő ügyfelével megkötött szerződésében külön kitér a hozzájáruló nyilatkozat
tartalmi elemeire, és a szerződést íratja alá ügyfelével, vagy,
 az Adatigénylő külön hozzájáruló nyilatkozat dokumentumot fogalmaz meg, amit teljes,
bizonyító erejű magánokiratba foglal (ennek megfelelően előírt aláírások, tanúk, dátum,
példányszám biztosításával), és ezt íratja alá ügyfelével.
Az Adatigénylő felelőssége a hozzájáruló nyilatkozat megfelelő tartalmú előállítása, melyben az
ügyfele – mint Érintett – felhatalmazza őt – mint Adatkezelőt –, hogy személyes adatait a GIRO Zrt-n
– mint Adatfeldolgozón – keresztül az Adatbázis-kezelő(k)től lekérdezze, célhoz kötött felhasználásra.
Amennyiben az Adatigénylő ügyfele (Érintett) a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, erről
jegyzőkönyvet szükséges felvenni, hogy a későbbiekben az Adatbázis-kezelők részére egy korábbi
lekérdezés jogossága igazolható legyen.
A hozzájáruló nyilatkozat minimális tartalmi elemei:
 ügyfél (az Adatigénylő ügyfele) azonosító adatai,
 az Adatigénylő megnevezése,
 konkrét jogügylet(ek) megnevezése,
 utalás a nyilatkozattétel önkéntességére,
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 utalás a szükséges és elégséges tájékoztatás megtörténtére,
 ügyfél (az Adatigénylő ügyfele) kötelezettségvállalása a nyilatkozat – tárgybeli jogügylet
hatálya alatti – visszavonhatatlanságára,
 ügyfél (az Adatigénylő ügyfele) kifejezett hozzájárulása a személyes adatainak, az általa
benyújtott, bemutatott vagy az Adatigénylő által lekérdezett okmányok arcképének, aláírás
mintájának azonosításához, az érintett adatbázisok megnevezése:
o Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (BM
NYHÁT),
o Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Opten Cégtár),
 a GIRO Zrt., mint Adatfeldolgozó felhatalmazása az adatfeldolgozásra,
 jogszabályi hivatkozások: 1996 évi CXII. tv. (Hpt) 51. §, 2011 évi CXII. tv. (Info) 5.§ (1) bek. a.) pont.
A hozzájáruló nyilatkozatot az Adatigénylő – a minimális tartalmi elemek megőrzésével –
kiegészítheti.
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NYILATKOZAT (MINTA)
Alulírott ……………………….. (cím: ……………………………………………………….., anyja neve: ……………………………….,
azonosító okmányszám: ………………………..), mint a ………………… Bank Zrt-vel (………………………………….,
cégjegyzékszáma: ……………….., cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság) továbbiakban Bank - ………………………………… szolgáltatás* igénybevételére szerződést kötő fél (variáció:
létrejött valamennyi szerződéses kapcsolatom, valamint jogügylet kapcsán, variáció: a bank részére
ügyleti megbízást adó eseti meghatalmazott, variáció: a banknál megnyitott bankszámla felett
rendelkezési joggal rendelkező, variáció: a Bankkal kezességi jogviszonyt létesítő) kijelentem, hogy:
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv. törvény
alapján nyilvántartott adataimat az ………………………. Bankkal szemben nem tiltottam le, illetve a
szerződéses kapcsolat fennállása alatt nem fogom letiltani.
 Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen szerződéses jogviszony
létesítésekor, fennállása alatt és mindaddig, ameddig a szerződésből eredően a bankkal
szemben tartozásom áll fenn, személyi adataimat, (név, lakcím, anyja neve, azonosító okmány
száma) továbbá arcképemet és aláírásomat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (figyelem, ha másik adatbázisból kérünk le adatot akkor azt az adatbázist
kell pontosan megjelölni, amelyből az adatot lekérjük) nyilvántartásából — a Bank
megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Adatfeldolgozó (székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: 01-01-041159,
cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság) — továbbiakban a GIRO
Zrt. útján — a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák.
 Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben megjelölt a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt) alapján
banktitoknak minősülő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. (Info) szerinti személyes adataimat a GIRO Zrt. részére elektronikus
adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja.
 Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt személyes
adataimat a GIRO Zrt., mint adatfeldolgozó feldolgozza.
 Hozzájárulásomat adom, ahhoz, hogy a Bank arcképemet és aláírásomat a személyazonosítás
elvégzése után továbbra is kezelje.
 Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy személyazonosító okmányomról a Bank másolatot
készítsen, és azt nyilvántartásában megőrizze.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy:
 a fenti személyes és egyben banktitoknak minősülő adataimnak a GIRO Zrt. részére történő
elektronikus átadásához/továbbításához jelen nyilatkozat útján adott felhatalmazásom
önkéntes,
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 fenti személyes és egyben banktitoknak minősülő adataimnak a GIRO Zrt általi elektronikus
feldolgozásához adott hozzájárulásom önkéntes,
 a fenti személyes és egyben banktitoknak minősülő adataimnak a GIRO Zrt. részére történő
elektronikus átadásával/továbbításával és az adatfeldolgozásával kapcsolatosan a Banktól a
szükséges tájékoztatást megkaptam.

Kelt.: …………………………, ………. év ………. hó ………. nap

aláírás

1.) tanú

2.) tanú

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

* A banki ügyletet kell feltüntetni (ha bankszámlavezetésről van szó, akkor a pénzforgalmi jelzőszámot
is)!
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