
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Polgári Bank honlapjára vonatkozóan 

     (www.polgaribank.hu) 

 

1. BEVEZETŐ 

 

A Polgári Bank, mint adatkezelő (továbbiakban: a Bank) a működése során, valamint az általa nyújtott 

szolgáltatásokkal összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat 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 szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános 

Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Info. tv.”), továbbá az egyéb Jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelés során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit. A jogszerűség, a tisztességes eljárás és 

átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, 

alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság alapelvei a Polgári Bank adatkezelése során 

maradéktalanul érvényesülnek, egyértelmű jogszabályi, vagy szabályozási rendelkezés hiányában a fenti alapelvek 

az adatkezelés során önállóan alkalmazandók.  A GDPR 24. cikke az adatkezelő feladatává teszi, hogy az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 

valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson 

végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban 

történjen.  

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit az általa kezelt személyes 

adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint felhasználó jogai 

gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 

2. AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ  

 

2.1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

A Bank által kezelt személyes adat vonatkozásában adatkezelő a Polgári Bank. 

  

Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8. 

Honlap: www.polgaribank.hu 

E-mail: titkarsag@polgaribank.hu 

Tel: +36-52-573-035  

  

2.2. A Bank adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége 

 

Név: Dr. Varga Zita  

E-mail cím: varga.zita.dpo@gmail.com 

 

2.3. A Bank adatvédelmi felelőse és elérhetősége: 

 

Név: Ványi Ambrus Péter 

E-mail cím: adatvedelmi.felelos@polgaribank.hu 

 

 

 

 

 

 

mailto:varga.zita.dpo@gmail.com


 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA ÉS A KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

(MEGŐRZÉSI IDŐ) 

 

A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok 

Adatkezelés célja  

A rendszerbe bejelentkező Felhasználó eszközéhez internetszolgáltató által 

kiosztott azonosítószám. Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának 

biztosítása céljából kezeli 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  

az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az 

internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak címe, a 

látogatás alatti kattintások száma  

Adatkezelés időtartama  tárhely kapacitásától függően legkésőbb 3 hónap múlva törlésre kerülnek.  

 

Feltétlenül szükséges cookie-k (sütik) használatával összefüggő adatkezelés  

(PHPSESSID – munkamenet cookie) 

Adatkezelés célja  

Ez egy általános célú azonosító, amelyet a felhasználói munkamenet-változók 

karbantartására használnak. Ez általában egy véletlenszerűen generált szám, 

használatának módja az adott webhelytől függhet, de jó példa erre a 

felhasználó bejelentkezett állapotának fenntartása az oldalak között. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  oldallátogatás rögzítése 

Adatkezelés időtartama  
Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja 

böngészőjében a sütik alkalmazását. A munkamenet végéig él. 

 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés (_ga – google analitycs cookie) 

Adatkezelés célja  

Ez a cookie a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van társítva, amely a 

Google gyakrabban használt elemző szolgáltatásának jelentős frissítése. Ez a 

cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy 

véletlenszerűen generált szám kliensazonosítóként történő 

hozzárendelésével. A webhely minden oldalkérelmében szerepel, és a 

látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a 

webhelyelemzési jelentésekhez. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  IP cím 

Adatkezelés időtartama  2 év 



 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés (_gid – google analitycs cookie) 

Adatkezelés célja  

Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be. Minden egyes meglátogatott oldal 

egyedi értéket tárol és frissít, és az oldalmegtekintések számlálására és 

nyomon követésére szolgál. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  oldalmegtekintések száma, IP cím 

Adatkezelés időtartama  1 nap 

 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés (_gat -  google analitycs cookie) 

Adatkezelés célja  

Ez a cookie a Google Universal Analytics-hez van társítva, a dokumentáció 

szerint a kérések arányának csökkentésére szolgál – korlátozva az adatgyűjtést 

a nagyforgalmú webhelyeken. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  IP cím, kérések száma 

Adatkezelés időtartama  1 perc 

 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
A Bank adatkezelési tevékenységével érintettek számára biztosítja valamennyi, az irányadó jogszabályokban 

felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. A Bank kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei a Bank által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során mindenkor tisztában 

legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Ennek megfelelően: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Banktól az adatkezelés megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első 

adatkezelési művelet megkezdését követően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog) a 

következőkről:  

– az adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről, 

– az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségeiről, 

– a tervezett adatkezelés céljáról 

– az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítése módjának ismertetéséről, 

– az adatkezelés jogalapjáról, 

– a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 

– a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről, 

– a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és 

– az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. 



 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse (helyesbítéshez való jog) 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje (törléshez való jog) a rá 

vonatkozó személyes adatokat, a Bank pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték, 

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja, 

– az Ügyfél tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

– a személyes adatokat a Bankra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

A Bank az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), az alábbi 

feltételek valamelyikének teljesülése esetén:  

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát. Ez esetben a 

korlátozás addig tart, ameddig a Bank ezt ellenőrzi.   

– az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Bank rendelkezésére álló 

információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos 

érdekeit. A korlátozás a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára vonatkozik. 

– az adatok törlésének lenne helye, de a Bank vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 

végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok megőrzése szükséges, 

ezen vizsgálat vagy eljárás jogerős lezárásáig, 

– az adatok törlésének lenne helye, de a Bank dokumentációs és egyéb törvényi kötelezettségének teljesítése 

miatt szükséges,  

– az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését (valamilyen személyes ok miatt), és törlés 

helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,  

– az adatkezelés céljának elérése érdekében már nem szükséges az adatok kezelése, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Bank jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival 

szemben.  

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:  

– az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából, 

– törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak 

szerint 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon (tiltakozáshoz való 

jog) személyes adatainak a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az 

esetben a Bank a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Bank bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

5. ADATFELDOLGOZÁS 

 

5.1. Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges 

mértékben, szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra. A weboldal folyamatos biztosítása és 

üzemeltetése az adatfeldolgozás célja. 

- HW Stúdió Kft. 

 



 

6. ADATBIZTONSÁG  

6.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait. 

6.2. Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz 

annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. 

6.3. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében 

számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az 

Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen 

és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben 

használják az adatok megismerésére jogosultak. 

7. JOGORVOSLAT 

 

Az Ügyfél a részére biztosított jogok gyakorlása érdekében kérelmével a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez 

fordulhat. Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a Bank a személyes adatainak a kezelése során nem tartotta 

be a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál, vagy mindenkori utódszervezeténél (kijelölt felügyeleti hatóságnál) vizsgálatot kezdeményezhet: 

 

– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

– Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

– Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

– Telefon: +36 (1) 391-1400  

– Fax: +36 (1) 391-1410 

– Honlap: http://naih.hu 

– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az Ügyfél a Bank, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben 

– az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Bank, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert 

az Ügyfél – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, a Bank köteles bizonyítani. 

 

8. HOZZÁFÉRÉSÉHEZ JOGOSULTAK KÖRE  

 

Az adatokat a Bank azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az 

adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban 

eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. A Bankon belüli, személyes adatokhoz való 

hozzáférést a törvényi rendelkezésekre is figyelemmel a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje, illetve az 

adott munkaköri leírások szabályozzák az egyes munkakörökhöz kapcsolva. Ezek alapján az felső vezetők, az 

adatvédelmi felelős és a szakterületek érintett munkatársai. 

 

 

POLGÁRI BANK ZRT. 

 

http://naih.hu/

