
TÁJÉKOZTATÓ  
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  
2016/679 RENDELETÉNEK (GDPR)  

13. ÉS 14. CIKKE ALAPJÁN (“TÁJÉKOZTATÓ”) 
 
A Rendelet a természetes személyek adatainak kezelése és az ilyen adatok szabad 
áramlása kapcsán biztosítja a védelmet, így tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek 
biztosítják a személyes adatok kezelését az emberek alapvető jogainak és szabadságainak 
megfelelő biztosítása érdekében. A jelen Tájékoztató tartalmazza a Rendelet által előírtakat.  
 

1. FEJEZET – ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI  
 
Az Intesa Sanpaolo S.p.A.; székhelye: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, az Intesa 
Sanpaolo Bankcsoport anyavállalata mint adatkezelő ( “Bank” vagy “Adatkezelő”) kezeli az 
Ön személyes adatait (“Személyes Adat”) a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott 
célokból.  
 
További információkért hívja az ingyenes hívható […]-os telefonszámot, vagy látogasson el 
az Intesa Sanpaolo honlapjára (www.intesasanpaolo.com), ahol a “Privacy” fejezetben a 
Személyes Adat kezelésével, a bankcsoporttal és az érintettek számára biztosított 
kapcsolattartási lehetőségekkel kapcsolatosan minden információt megtalál. 
 
 

2. FEJEZET– ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 
 
A Bank a Rendelet előírásainak megfelelően “adatvédelmi tisztviselőt” nevezett ki 
(“Adatvédelmi Tisztviselő” vagy “DPO”). Bármely adatkezeléssel vagy a Tájékoztató 7. 
fejezetében felsorolt érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatosan felmerült kérdésben kérjük 
keresse a DPO-t az alábbi e-mail címen: dpo@intesasanpaolo.com.  
 

3. FEJEZET – SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI, AZ 
ADATKEZELÉS ALAPJA ÉS CÉLJA 

  
Személyes adatok kategóriái 
 
A Bank által kezelt Személyes Adatok lehetnek születési adatok, pénzügyi intézményektől 
származó adatok, vagy akár a Bank applikációiból származó adatok (beleértve a 
geolokációs adatokat, webszolgáltatóktól származó adatokat stb.) A kezelt adatok között 
előfordulhatnak különleges személyes adatok is, amelyeket a jelen Tájékoztató 8. fejezete 
határoz meg.  
 
Adatkezelésünk célja és jogalapja  
 
Az Önre vonatkozó Személyes Adatok származhatnak Öntől vagy harmadik személyektől, 
amelyeket a Bank üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi célokból kezeli:  
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a) Szolgáltatások nyújtása és szerződések teljesítése  
A kért szolgáltatások nyújtása és a szerződés teljesítése vonatkozásában (beleértve a 
szerződés létrejöttét megelőző lépéseket is) a Személyes Adatok megadása nem kötelező, 
de annak hiányában a Bank nem tudja az adott kérést teljesíteni. 
 
b) Nemzeti és európai jogszabályoknak való megfelelés  
 
A Személyes Adatok kezelése ebben az esetben a kötelező jogszabályi előírások miatt 
szükséges, és az adatok kezeléséhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. 
Kötelező az adatkezelés például pénzmosás elleni (így különösen az 2015/849 (EU) 
Irányelv, a 2018/843 (EU) Irányelv, vagy Olaszországban a […]), adózási (így különösen a 
[…]), antikorrupciós vagy csalás elleni védelemre vonatkozó szabályozásnak való 
megfelelés érdekében (így különösen a […]) vagy a felügyeleti hatóság utasításainak, 
kéréseinek teljesítése érdekében (pl. bankcsoporti szintű működési és hitelkockázatok 
felmérése a […] szerint). 
 
c) Közvetett és közvetlen marketing, profilozás  
 
Az alábbi célok esetében a személyes adatok kezelése csak lehetőség, és ahhoz az Ön 
hozzájárulása szükséges:  
 

- promóciós tevékenység, az Intesa Sanpaolo Bankcsoport termékeinek vagy 
szolgáltatásainak értékesítése céljából; levél, telefon, internet, SMS, MMS és más 
kommunikációs rendszerek útján;  

- piackutatások és fogyasztói elégedettség mérés céljából, levél, telefon, internet, 
SMS, MMS és más kommunikációs rendszerek útján; 

- fogyasztói érdeklődés, preferenciák, fogyasztói döntések és szokások felmérése, 
annak érdekében, hogy minél testreszabottabb termékeket és szolgáltatásokat 
tudjuk kínálni Önnek; az ön által adott információk elemzése következtében (pl. 
bankszámlaműveletek, pénzügyi helyzetben bekövetkezett változások, 
elhelyezkedés) 

 
d) Adatkezelő jogos érdeke  
Az Ön Személyes Adatainak kezelésére a Bank jogos érdekére figyelemmel van szükséges 
az alábbi esetekben: 
 
- csalások megelőzése,  
- biztonsági okokból a vagyonvédelmi megfigyelőrendszer (CCTV) útján kép- és 
videofelvétel megszerzése céljából;  
- egyéb jogos adatkezelői jogos érdek. Ez utóbbi esetben a Bank csak azt követően kezeli 
a Személyes Adatokat, hogy Önt értesítette a jogos érdeken alapuló adatkezelésről és arról, 
hogy az adatkezelés az Ön alapvető jogait és szabadságait nem fogja sérteni, és a Bank 
elvégezte a szükséges belső érdekmérlegelési vizsgálatot. Ezen esetekben az 
adatkezeléshez az Ön hozzájárulása nem szükséges.  
 

4. FEJEZET – AZON SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁI, AKIK 
RÉSZÉRE TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT 

 
A fenti célok megvalósítása érdekében előfordulhat, hogy a Bank a Személyes Adatokat a 
következő címzettek számára is továbbítja:  
 



1) Intesa Sanpaolo Bankcsoport tagjai, beleértve azokat a vállalatokat, akik IT 
rendszereket üzemeltetnek, és akik ügyviteli, jogi és könyvelői szolgáltatásokat nyújtanak, 
továbbá a leányvállalatok számára; 
 
2) Harmadik személyek (cégek, vállalkozók stb.) részére, akik az EU-n  belül vagy kívül 
végzik tevékenységüket, és az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezelik: 
- banki, pénzügyi, biztosítási szolgáltatások, fizetési szolgáltatások, pénzügyi (treasury) 
szolgáltatások;  
- a pénzügyi kockázatok rögzítésével kapcsolatos rögzítés céljából a fizetésképtelenség 
kockázatának megelőzése és kezelése érdekében;  
- követelésbehajtás és kapcsolódó tevékenységek; 
- IT rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások;  
- biztonsági szolgáltatások és zártláncú vagyonvédelmi megfigyelőrendszerrel kapcsolatos 
szolgáltatások; 
- ingatlan-értékbecslő szolgáltatások;  
- audit és tanácsadó tevékenységek;  
- ügyfélkezelési, kommunikációs tevékenységek, 
- szolgáltatásminőséggel, piackutatással, kereskedelmi ajánlatokkal kapcsolatos 
tevékenység; 
 
3) Hatóságok (pl. bíróság, közigazgatási hatóság) és közigazgatáshoz kapcsolódó 
nyilvános információs rendszerek, pl. a Banca D’Italia (az olasz nemzeti bank) 
hitelnyilvántartása, a Központi Pénzforgalmi Csalás elleni Hivatal (ún. UCAMP) és a 
fogyasztói hitelek terén működő csalások adminisztratív megelőzési rendszere, különös 
tekintettel a személyazonosság-lopásokra (ún. SCIPAFI), valamint az adóadatbázis részére 
(Anagrafe Tributaria, a pénzügyi szereplőkkel fenntartott kapcsolatok archívuma).  
 
Az Intesa Sanpaolo Bankcsoport tagjai és a harmadik felek lehetnek 1) Adatkezelők, akik 
meghatározzák a Személyes Adat kezelésének célját és eszközeit; vagy 2) 
Adatfeldolgozók, aki az adatkezelést az adatkezelő nevében hajtja végre; vagy 3) Közös 
adatkezelő, akik a Bankkal együttesen határozzák meg az adatkezelés célját és eszközétt. 
  
Az adatkezelők, adatfeldolgozók és közös adatkezelők aktuális listáját az Intesa Sanpaolo 
Bankcsoport fiókjaiban ismerheti meg.  
 

5. FEJEZET – SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 
HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI 
SZERVEZETHEZ (EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL) 

 
Az Ön Személyes Adatát a Bank az Európai Unión belül dolgozza fel, és azon kívülre nem 
továbbítja.  
A Bank fenntartja annak a jogát, hogy ha ez technikai vagy működési okokból szükséges, a 
Személyes Adatokat olyan Európai Unión kívüli országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez továbbítsa, amelyek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai 
alapján a Személyes Adatok tekintetében a Rendeletben foglaltaknak megfelelő védelmet 
biztosítanak.  



A Bank tájékoztatja Önt, hogy a pénzügyi műveletek üzeneteiben foglalt Személyes 
Adatokat a terrorizmus és annak finanszírozása elleni védelem céljából az Amerikai 
Egyesült Államok hatóságai részére átadhatja.1 
 

6. FEJEZET – ADATKEZELÉSI ELJÁRÁS, A SZEMÉLYES 
ADATOK TÖRLÉSE  

 
Az Ön Személyes Adatait kézi, elektronikus és távoli hozzáférést biztosító eszközök 
segítségével kezeljük, amelyek biztosítani fogja az adatok biztonságát és a titoktartást.  
A Személyes Adatokat általában a szerződéses jogviszony megszűnését követő 10 éves 
időtartamig őrizzük meg. A megőrzési idő meghosszabbodhat, ha valamely cselekmény 
miatt az adatkezelés időtartama félbeszakadt (újrakezdődött) vagy nyugodott, és emiatt a 
megőrzési idő meghosszabbítása vált szükségessé. 
 

7. FEJEZET – ÉRINTETTI JOGOK 

 
Ön érintettként bármikor gyakorolhatja az adatkezelővel szemben a Rendelet alapján Önt 
megillető jogokat, a kérelmét a dpo@intesasanpaolo.com vagy a hitelesített 
privacy@pec.intesasanpaolo.com címeken, postán az Intesa Sanpaolo S.p.A., 156 Piazza 
San Carlo, 10121 Torino, Olaszország címre vagy közvetlenül az Intesa Sanpaolo 
Bankcsoport bármely bankfiókjában adhatja le.  
 
A jelen Tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a fenti módokon bármikor vissza is 
vonhatja.  
 
Bármely, a lenti jogok gyakorlásával kapcsolatos, a Bankkal folytatott kommunikáció 
ingyenes. Azonban ha a kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy eltúlzott (így 
különösen azért, mert indokolatlanul már több ilyen kérelmet tett), a Bank a felmerült 
ügyintézési költségekre figyelemmel ezért díjat számíthat fel, vagy elutasíthatja a kérelmét.  
 
1. Személyes adatokhoz való hozzáférés  
  
Ön bármikor kérheti a Banktól annak megerősítését, hogy a Személyes Adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a 
Rendelet 15. cikkében foglalt információkhoz hozzáférjen, mint például az adatkezelés célja 
vagy a Személyes Adatok kategóriái. 
 
Ha Személyes Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
továbbítottuk, Ön jogosult arra, hogy az adattovábbításra vonatkozóan megfelelő 
garanciákról tájékoztatást kapjon a jelen Tájékoztató 5. pontjában foglaltaknak megfelelően. 
 

                                                           
1 Így különösen a Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó 
pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az 
Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (Európai Unió HL L 195/5, 2010. július 27.) A megállapodás szerint az 
egységes eurófizetési térségben (SEPA) végrehajtott tranzakciók kivételével egyes pénzügyi tranzakciókkal (pl. nemzetközi 
banki átutalásokkal) kapcsolatosan az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma adatszolgáltatási kérelmet nyújthat be 
közvetlenül a bank által használt nemzetközi pénzügyi üzenetküldő szolgáltatóhoz (jelenleg a SWIFT társasághoz). Az említett 
megállapodás az adatkezelésre szigorú garanciális követelményeket ír elő, mind az adatok integritása és biztonsága, mind a 
megőrzési idejük vonatkozásában. Ezenkívül a megállapodás az adatalany hozzáférési jogának gyakorlását kizárólag az országa 
adatvédelmi hatóságánál teszi lehetővé, ami Magyarország, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(weboldal: https://naih.hu/). 
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Ha kéri, a Bank a kezelt Személyes Adatokról egy másolatot az Ön rendelkezésére bocsát. 
Ha további másolatot is kér, ezért a Bank az ügyviteli költségeken alapuló, észszerű mértékű 
díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a Bank az információkat 
széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére, ha ezt 
Ön másként nem kéri. 
 
2. A helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Bank helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan Személyes 
Adatokat, és arra, hogy kiegészítő nyilatkozattal kérje a hiányzó Személyes Adatok 
kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés célját és annak megvalósításának módját 
(integrációját). 
 
3.  A törléshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy a Rendelet 17. cikkében foglalt esetekben kérje a Személyes 
Adatának törlését, így például azt az esetet, ha a Személyes Adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amely célból azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha az 
adatkezeléshez megadott hozzájárulást visszavonták, vagy az adatekezelésnek már 
nincsen jogalapja.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a Személyes Adat törlésének nincs helye abban az esetben, ha az 
adatkezelésre más okból szükség van, így különösen ha az adatkezelésre jogi 
kötelezettségünk teljesítése miatt, vagy közérdekből, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelme miatt van szükség.  
 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a Személyes Adatok kezelését, ha a Rendelet 
18. cikkében foglalt esetek egyike felmerül, így például: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok 
pontosságát; 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Önjogos indokaival szemben 

 
5. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a szerződés teljesítésén alapul és az 
adatkezelés automatizált módon történik, akkor Ön jogosult arra, hogy: 
  

- az Önre vonatkozó, a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat strukturált, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. számítógépen, tableten) 
megkapja,  

- továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt a Bank megakadályozhatná. 

 
Ön kérheti, hogy a Személyes Adatokat a Bank közvetlenül egy másik, Ön által megjelölt 
adatkezelőnek továbbítsa. Ebben az esetben minden pontos adatot meg kell adnia az új 
adatkezelőről, akinek a Személyes Adatok továbbításra kerülnek, és a Bank részére Önnek 
egy írásbeli hozzájárulást kell adnia.  



 
6. Tiltakozáshoz való jog  
 
Ön bármikor tiltakozhat a Személyes Adatok kezelése ellen, ha az adatkezelést közérdekből 
végezzük vagy a Bank jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (beleértve a 
profilozást is). 
Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a Bank a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő törvényes okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
A hitelképességi követelmények teljesülésekor és egyes határértékek esetén a Bank 
automatizált döntéshozatali eljárásokat végez, többek között a hitelkártyák kibocsátására, 
személyes vagy végleges kölcsönök igénylése esetén. Ezekben az esetekben a Bank 
további külön tájékoztatást nyújt és az Ön kifejezett hozzájárulása is szükségessé válik.  
 
A Rendelet biztosítja az érintett számára, ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, az alábbi eseteket 
kivéve:  
 

a) az Ön és a Bank közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges;  

b) az olasz, magyar (így különösen az információszabadságról és információs 
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény) vagy uniós jog teszi lehetővé;  

c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  
 

Az a) és c) pontban említett esetekben a Bank köteles megfelelő intézkedéseket tenni az 
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az 
érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Bank részéről emberi beavatkozást kérjen, 
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
 
8. Panasz bejelentése  
 
Bármely más közigazgatási hatósághoz vagy bírósághoz fordulás mellett, ha úgy gondolja, 
hogy Személyes Adatainak kezelése a Rendeletet vagy más alkalmazandó szabályt sért, 
panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatósághoz.  
 

8. FEJEZET – KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE 
 
A személyes adatok különleges kategóriái csak akkor kezelhetőek, ha az adatkezelés az 
adott szolgáltatások és termékek nyújtásához szükséges, például a biztosítási kötvényekkel 
biztosított kölcsönök nyújtása esetén, ha azt a biztosítási kötvények előírják vagy ez az adott 
jóléti szolgáltatások nyújtásához szükségesek, és ha ahhoz az érintettek kifejezetten 
hozzájárultak (így a faji vagy etnikai származás, a politikai vélemények, a vallási vagy 
filozófiai meggyőződések vagy a szakszervezeti tagság, valamint a genetikai adatok, a 
biometrikus adatok kezelése a természetes személy egyedi azonosítása céljából, 
egészségre vagy természetes személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára 



vonatkozó adatok). Ez nem érinti a Rendelet azon rendelkezéseinek érvényesülését, amely 
lehetővé teszi a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelését az érintett kifejezett 
hozzájárulása nélkül. 
 
 

*** *** *** 
 

TÁJÉKOZTATÓ JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, 
EGYESÜLETEK RÉSZÉRE 

 
Az Intesa Sanpaolo S.p.A. ezúton tájékoztatja Önt, hogy promóciós vagy piackutatási 
tevékenység végzése során az automatikus hívórendszerek hívás célú használata, a 
hívások operátor személy közbeavatkozása nélküli továbbítása, valamint bármilyen 
elektronikus kommunikáció (e-mail, telefax, SMS, MMS vagy más) csak olyan felek 
hozzájárulása esetén megengedett, akik elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására 
kötött szerződés szerződő felek (amely szerződő fél meghatározás magában foglalja a jogi 
személyeket, egyesületeket és jogalanyisággal bíró más szervezeteket). 
 
Ilyen felek részére ilyen tevékenységet csak külön hozzájárulásuk esetén lehet végezni.  
 


