ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes
szolgáltatásai kapcsán nyújtandó adatkezelési tájékoztatója
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 (EU)
2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).
1.

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Adatkezelő”
vagy „GIRO”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések
kapcsán az érintetteket a GDPR 13. és 14. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik
kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.
A GIRO a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) rendelkezései szerint kezeli.
A Hpt. alapján történő adatkezelés részletes szabályait (adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok
átadásának lehetséges esetei) többek között a Hpt. 68. §-a és a 166/A. §-a határozza meg.
Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által egyes ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai során felmerülő
adatkezelések részleteit foglalja magában.
2.

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi társaság
minősül adatkezelőnek:
GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság


székhely: 1054 Budapest, Vadász utca 31.



cégjegyzékszám: 01-10-041159



adószám: 10223257-2-41



e-mail cím: info@mail.giro.hu



honlap cím: http://www.giro.hu



telefonszám: 06 (1) 428 5600



képviselő neve: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt



képviselő elérhetőségei: 06 (1) 428 5600.

3.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Bölkei Brigitta


címe: 1054 Budapest, Vadász utca 31.



telefonszám: 06 (1) 428-5695



fax szám: 06 (1) 269 5458



e-mail cím: dpo@mail.giro.hu
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4.

ADATKEZELÉSEK A GIRO EGYES SZOLGÁLTATÁSAIVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

4.1

Bankközi Klíring Rendszer

A GIRO által működtetett Bankközi Klíring Rendszer („BKR”) a belföldi forint átutalások és beszedések bankközi elszámolását végző fizetési rendszer. Ennek
vonatkozásában azonban a folyamat több alterületén felmerül olyan személyes adatkezelési művelet, amelyet a GIRO adatkezelőként végez, erre tekintettel
pedig indokolt az érintettek tájékoztatása ezen adatkezelésekről.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Elszámolásforgalmi
és BKR
csatlakozási
szerződések

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Titoktartási
nyilatkozatok során a
leendő klíringtagok
képviselőinek adatai:
név, személyazonosító
adatok (név, születési
hely és idő, anyja
neve, lakcíme); aláírás.

Az
elszámolásforgalmi
és a BKR
csatlakozási
szerződések
megkötése az
egyes ügyfelekkel,
a szerződéses
kapcsolat
fenntartása, azzal
kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.

Klíringtagok
cégjegyzésére jogosult
személyek: név,
aláírás.
Kapcsolattartó
személyek: név,
elérhetőség (e-mail
cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax
szám).

A kapcsolattartó
személyek
adatainak
továbbítása
vonatkozásában a
GIRO jogszabályi

Az adatkezelés
jogalapja

A GIRO jogos érdeke.
A titoktartási
nyilatkozatok,
valamint az aláírási
címpéldányok és
aláírás bejelentő
kartonok esetében
jogos érdek. A
kapcsolattartó
személyek adatainak
továbbítása
vonatkozásában a
GIRO-ra vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség.
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Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől, vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.
Mentésben további 2
hónapig.

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Az
elszámolásforgalmi
és BKR csatlakozási
szerződések kapcsán
a személyes adatok
egyrészről a GIRO
jogszabályi
kötelezettsége
alapján a Magyar
Nemzeti Bank és a
Fővárosi Törvényszék
részére kerülnek
továbbításra (A
teljesítés
véglegességéről
szóló 2003. évi XXIII.
törvényhez
kapcsolódó adatlapon
megadott

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
klíringtagok.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

kötelezettségeinek
teljesítése.

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések

kapcsolattartók
esetében).
Emellett pedig a BKR
zárt felületen is
közzétételre kerülnek
kapcsolattartói
személyes adatok (Az
elszámolásforgalomm
al összefüggésben
kijelölt felelősök és
kapcsolattartók,
valamint helyetteseik
adatai adatlapon
megadott
Zsírófelelős,
Krízisfelelős és
helyetteseik
esetében).

BKR rendszer
üzemelése

A BKR rendszer
üzemelése során a
GIRO az egyes
klíringtranzakciók során
– a klíringtagokkal
közös adatkezelőként –
kezeli a klíringtagoktól
érkező utalási vagy
beszedési
megbízásban szereplő

Az egyes
klíringtranzakciók
végrehajtása,
ezáltal a
klíringtagok
jogszabályi
kötelezettségeiknek
való megfelelésük
elősegítése.

A GIRO és az egyes
klíringtagok
jogszabályi
kötelezettségeinek
teljesítése.

A tárgybani
tranzakció
végrehajtásától
számított polgári jogi
elévülési határidőig (5
évig).
Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatok az egyes,
konkrét tranzakcióban
érintett intézmények,
mint a BKR
résztvevői felé
kerülnek
továbbításra.
Részletes
információkat a

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
klíringtagok.
A GIRO közös
adatkezelőnek
minősül az egyes
klíringtagokkal.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

személyes adatokat.
Ezek:


Beszedési
megbízásnál: fizető
fél neve,
számlaszáma
közlemény
mezőben található
személyes adatok.



Fizetési kérelemnél
kezdeményező fél
neve,
számlaszáma,
címzett neve,
számlaszáma,
másodlagos

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
Hitelesítő tábla
tartalmaz a BKR
résztvevőiről, amelyet
itt találhat.

Átutalási
megbízásnál:
kezdeményező
neve,
számlaszáma,
címzett neve,
számlaszáma,
másodlagos
számlaazonosítója,
közlemény
mezőben található
személyes adatok.



Az adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.
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Egyéb
megjegyzések
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

számlaazonosítója,
közlemény
mezőben található
személyes adatok.


GIROFix kötegelt
fizetési kérelemnél:
kezdeményező fél
neve,
számlaszáma,
címzett neve,
számlaszáma,
másodlagos
számlaazonosítója,

A GIROFix
szolgáltatás és
szerződés
teljesítése
érdekében a fizetési
kérelem
megbízásban
rögzítettek
teljesítése

A GIRO Zrt. jogos
érdeke (GDPR (47)
preambulumbekezdé
se)

közlemény
mezőben található
személyes adatok.



BKR tranzakciók
visszakeresése

Átutalási
megbízásnál:
kezdeményező
neve,
számlaszáma,
címzett neve,

Az adatkezelés
célja, hogy a GIRO
az egyes ügyfelei
részére a tranzakció
teljesítésétől
számított öt éven

A GIRO Zrt. jogos
érdeke.
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Az adatokat a fizetési
kérelmek részeként a
BKR
Üzletszabályzatban
meghatározott ideig
archiválja (tárolja),
majd az archiválási
idő leteltét követően
visszaállíthatatlanul
törli. Az ÜSZ szerint
Adatkezelő a
mindenkor hatályos
számviteli törvényben
meghatározott ideig
megőrzi és kezeli az
adatokat.
A tárgybani
tranzakció
végrehajtásától
számított polgári jogi
elévülés határidőig (5
évig).

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Címzettek a közös
adatkezelők (a
szerződött ügyfelek
(bankok és nem banki
szereplők).
Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

A visszakeresett
tranzakciók során
kinyert személyes
adatokat a GIRO az
egyes, konkrét
tranzakcióban érintett

Egyéb
megjegyzések

Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.

Adatkezelő ebben az
esetben az
átutalási/beszedési
megbízások során
keletkező személyes
adatokat azért kezeli,
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre
számlaszáma,
másodlagos
számlaazonosítója,
közlemény
mezőben található
személyes adatok.




Beszedési
megbízásnál: fizető
fél neve,
számlaszáma,
közlemény
mezőben található
személyes adatok.

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

belül
visszakereshesse
az egyes
tranzakciókat. A
visszakeresés
szolgáltatást a
GIRO külön díj
ellenében nyújtja a
Klíringtagok
részére.

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
klíringtagok, mint a
GIRO-val közös
adatkezelők részére
továbbítja.
Részletes
információkat a
Hitelesítő tábla
tartalmaz a BKR
résztvevőiről, amelyet
itt találhat.
Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

Fizetési
kérelemnél:
kezdeményező fél
neve,
számlaszáma,
címzett neve,
számlaszáma,
másodlagos
számlaazonosítója,
közlemény
mezőben található
személyes adatok.

Egyéb
megjegyzések
hogy az egyes
klíringtag ügyfeleinek
a visszakeresési
szolgáltatást nyújtani
tudja. Bár a BKR
rendszer
üzemeltetése
vonatkozásában a
GIRO az egyes
megbízást indító és
fogadó
klíringtagokkal közös
adatkezelő, a
visszakeresés
vonatkozásában –
mivel azt önálló
célból és eszközökkel
végzi – az egyes
személyes adatokat a
klíringtaggal szintén
közös adatkezelőként
kezeli.
Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
klíringtagok.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.

Bankközi Szakértői
Bizottság („BSZB”)

A BSZB-be a
klíringtagok által
delegált személyek
adatait (általános
elérhetőségi adatok:
név, telefonszám, cím,
e-mail) kezeli a GIRO.

Az adatkezelés
célja a BSZB-nek
mint a BKR döntéselőkészítő
szervének a
hatékony
működtetése.

A GIRO Zrt. jogos
érdeke.

A klíringszerződés
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számítottan a polgári
jogi elévülési idő
végéig (5 évig).
Mentésben további 2
hónapig.
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A BSZB tagok
személyes adatai
nem kerülnek
harmadik fél részére
továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

A BSZB a
klíringtagok, az MNB
és a GIRO
képviselőiből álló
testület, amely egy
szakmai döntéselőkészítő,
konzultációs fórum,
amelynek feladata
működtetési,
fejlesztési
kérdésekben való
állásfoglalás a BKR
kapcsán.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések
Az adatok forrása
harmadik személy: az
egyes klíringtagok.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.

BKR oktatás

Az oktatáson részt
vevő személyek
személyes adatai: név,
születési hely, idő,
személyazonosító
igazolvány típusa és
igazolvány szám,
aláírás.
A cég részéről
kapcsolattartásra
kijelölt személy neve,
beosztása,
elérhetőségei
(telefonszáma, fax
száma, céges címe, email címe).

A BKR oktatások
sikeres és hatékony
lebonyolítása,
amellyel a
klíringtagok
könnyebben tudják
használni a GIRO
BKR szolgáltatását.

A szerződő felek
jogos érdeke.

15 évig vagy az
érintettnek a törlésre
vonatkozó
kérelmének
teljesítéséig.
Mentésben további 2
hónapig.
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A BKR oktatás
kapcsán személyes
adatok nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

Adatkezeléshez való
hozzájárulás
visszavonása esetén
a GIRO utólag nem
tudja igazolni kérésre
sem a tanfolyamon
történt részvételt.
Kapcsolattartói és
résztvevői adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A BKR-rel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Csoportos
beszedők adatainak
kezelése,
nyilvánosságra
hozatala

Másodlagos
számlaazonosító
szolgáltatás

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Az egyéni vállalkozó
csoportos beszedők
neve/ megnevezése,
rövidített
megnevezése,
csoportos beszedői
azonosítója.

Címzett neve,
számlaszáma, e-mail
címe,
mobiltelefonszáma,
adóazonosító jele.

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

A GIRO két
honlapján
(www.giro.hu,
www.csoportosbeszedes.hu) való
nyilvánosságra
hozatal, amely
megkönnyíti a
beszedők
jogosultságának
ellenőrzését az
érintettek számára.

Az egyes
klíringtranzakciók
végrehajtása,
ezáltal a
klíringtagok
jogszabályi
kötelezettségeiknek
való megfelelésük
elősegítése.

Az érintettek
hozzájárulása.

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Hozzájárulás
visszavonásáig, vagy
a csoportos beszedők
nyilvántartásából
történő törlést követő
publikálásig.

Adattároláson kívül, a
GIRO nyilvánosságra
hozza a honlapján.

Mentésben további 5
évig.

A GIRO és az egyes
klíringtagok
jogszabályi
kötelezettségeinek
teljesítése.
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Klíringtag törlési
kérelmének
befogadásáig.
Mentésben további 5
évig.

Egyéb
megjegyzések

A másodlagos
számlaazonosítókkal
kapcsolatos
műveletek során
kinyert személyes
adatokat a GIRO az
egyes, konkrét
tranzakcióban érintett
klíringtagok, mint a
GIRO-val közös
adatkezelők részére
továbbítja.
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4.2

GIRinfO

A GIRinfO a GIRO olyan szolgáltatása, amelynek célja, hogy az ügyfeleinek biztosítsa meghatározott adatbázisokból való adatlekérés lehetőségét. Ennek
keretein belül az ügyfelek a GIRO-tól kérelmezik az adatbázisból való lekérést, amelyek alapján a rendszer közhiteles nyilvántartásokban és nyilvános
adatbázisokban automatikus lekérdezést végez az ügyfelek által kért adatokra.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIRinfO-val összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Titoktartási nyilatkozatok
során a leendő partnerek
képviselőinek adatai: név,
személyazonosító adatok
(név, születési hely és idő,
anyja neve, lakcíme);
aláírás.
Továbbá

GIRinfO
szolgáltatási
szerződések





A GIRinfO ügyfelek
nevében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
személyek, valamint
A szerződés
mellékleteként megadott
kapcsolattartók
személyes adatai: név,
elérhetőségek (e-mail
cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám).
A cégjegyzésre

Az adatkezelés célja

A GIRinfO
szolgáltatási
szerződések
megkötése az egyes
ügyfelekkel, a
szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.
A GIRinfO megbízási
és szolgáltatási
szerződésben
foglaltak teljesítése.

Az adatkezelés
jogalapja

Az egyes ügyfelek
képviseletében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
vezető
tisztségviselők,
valamint az aláírási
címpéldányok
kapcsán a GIRO (és
a szolgáltatást
használó ügyfél)
jogos érdeke.

Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.
Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

A regisztrációs
folyamat során a
cégjegyzésre jogosult
személyek adatai,
valamint aláírási
címpéldányai a
Belügyminisztérium
Nyilvántartások
Vezetéséért Felelős
Helyettes
Államtitkárság
részére kerülnek
továbbításra.
A GIRO az
adatkezelés során
nem vesz igénybe
adatfeldolgozókat.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIRinfO ügyfelek.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A GIRinfO-val összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések

jogosultaknál aláírási
címpéldány is.

GIRinfO
oktatás

Az oktatáson részt vevő
személyek személyes
adatai: név,
személyazonosító okmány
típusa és száma, aláírása.
A cég részéről
kapcsolattartásra kijelölt
személy neve, beosztása,
elérhetőségei (telefonszáma,
fax száma, céges címe, email címe).

A GIRO Zrt.
azonosítani tudja az
oktatásban
résztvevőket.

A GIRO Zrt. jogos
érdeke.
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Az oktatástól
számított 5. év
december 31-ig.

Az adatok harmadik
személy címzett
részére nem kerülnek
továbbításra.
A GIRO az
adatkezelés során
nem vesz igénybe
adatfeldolgozókat.

Kapcsolattartói és
résztvevői adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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4.3

GIROBankváltás

A GIROBankváltás szolgáltatás a pénzforgalmi szolgáltatóknak (bankok, takarékszövetkezetek) nyújt hatékony támogatást az egyablakos fizetési számla váltás
lebonyolításához. A szolgáltatás alapját képező rendszer zárt, kiemelt biztonságú csatornán érhető el, és használatával a pénzforgalmi szolgáltatók oldalán
jelentősen csökkenek a bankváltásokkal kapcsolatos operációs feladatok. A szolgáltatás nyújtásával azonban felmerülnek a GIRO oldaláról bizonyos
adatkezelési műveletek.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIROBankváltással összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

GIROBankváltás
szolgáltatási
szerződések

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

A GIROBankváltás ügyfelek
nevében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
személyek, a szerződés
mellékleteként megadott
kapcsolattartók személyes
adatai, valamint a
Regisztrációs adatlapon
megadott publikus
kapcsolattartó személyes
adatai: név, elérhetőségei (email cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám).
A cégjegyzésre jogosultaknál
aláírási címpéldány is.

Az adatkezelés célja

A GIROBankváltás
szolgáltatási
szerződésnek a
megkötése az egyes
ügyfelekkel, a
szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek és a
pénzforgalmi
szolgáltatók között.

Az adatkezelés
jogalapja

Az egyes ügyfelek
képviseletében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselők
és egyéb
kapcsolattartók,
valamint az aláírási
címpéldányok
kapcsán a GIRO
jogos érdeke.

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.

A GIROBankváltás
ügyfelek publikus
kapcsolattartóinak
adatai elérhetőek a
többi felhasználó
számára a felületen.
Erre tekintettel az
egyes kapcsolattartói
adatok továbbításra
kerülnek harmadik
személynek minősülő
GIROBankváltás
felhasználók részére.

Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIROBankváltás
ügyfelek.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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4.4

GIRODirect

A GIRO a GIRODirect szolgáltatásán keresztül komplex informatikai, üzemeltetési és háttérműveleti tevékenységet végez a szolgáltatásra szerződött ügyfelei
részére. A GIRO által biztosított informatikai rendszeren keresztül az Ügyfél fizetési üzeneteit közvetlenül a GIRO-hoz (csoportos átutalás, beszedés), illetve a
Számlavezetőhöz (egyedi forint és deviza átutalás) tudja eljuttatni, továbbá a Számlavezetővel egyéb pénzügyi üzeneteket, üzenetváltásokat tud végrehajtani
ellenőrzött módon.
Ennek vonatkozásában a folyamat több alterületén felmerülhet olyan személyes adatkezelési művelet, amelyet a GIRO adatkezelőként végez, erre tekintettel
pedig indokolt az érintetteknek a tájékoztatása ezen adatkezelésekről.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIRODirect-tel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

A GIRODirect ügyfelek
nevében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
személyek, valamint

GIRODirect
szolgáltatási
szerződések

a szerződés mellékleteként
megadott kapcsolattartók
személyes adatai: név,
elérhetőségei (e-mail cím,
munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám),
aláírás.
A cégjegyzésre
jogosultaknál aláírási
címpéldány is.

Az adatkezelés célja

A GIRODirect
szolgáltatási
szerződések
megkötése az egyes
ügyfelekkel, a
szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.

Az adatkezelés
jogalapja

Az egyes ügyfelek
képviseletében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselők
és egyéb
kapcsolattartók,
valamint az aláírási
címpéldányok
kapcsán a GIRO
jogos érdeke.

Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.
Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

A GIRODirect
szolgáltatási
szerződések kapcsán
a személyes adatok
nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO az alábbi
adatfeldolgozókat
veszi igénybe: HW
Stúdió Kft.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIRODirect ügyfelek.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A GIRODirect-tel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Electra
rendszerben az
ügyfelek által
beküldött
tranzakciós
adatok

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

Kedvezményezett neve,
számlaszáma, utalás
jogcíme, közleményben
szereplő esetleges
személyes adat.
Postai kifizetések esetén
lakcím.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Az adatok az egyes,
konkrét tranzakcióban
érintett intézmények
mint a BKR
résztvevői felé
kerülnek
továbbításra.
Megbízások
eljuttatása a
kedvezményezettek
számára.

A GIRO jogos érdeke.

A tranzakció
teljesítésétől
számított 5 évig.

Részletes
információkat a
Hitelesítő tábla
tartalmaz a BKR
résztvevőiről, amelyet
itt találhat.
Az adatkezelés során
a GIRO az alábbi
adatfeldolgozókat
veszi igénybe: HW
Stúdió Kft., Cardinal
Kft.

GIRODirect
tranzakciók
visszakeresése

Tranzakciós adatok:
kedvezményezett neve,
számlaszáma, utalás
jogcíme, címzett neve,
számlaszáma,

Az adatkezelés célja
hogy a GIRO az
egyes ügyfelei
részére annak
teljesítésétől
számított 5 éven belül
visszakereshesse az

A GIRO jogos érdeke.
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A tárgybani
tranzakció
végrehajtásától
számított 5 évig,
összhangban a Hpt.
166/A. §-val.

A visszakeresett
tranzakciók során
kinyert személyes
adatok a GIRO az
egyes, konkrét
tranzakcióban érintett
GIRODirect ügyfelek,

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei.
A GIRO közös
adatkezelőnek
minősül az egyes
ügyfelekkel.
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.
Adatkezelő ebben az
esetben az átutalási
megbízások során
keletkező személyes
adatokat azért kezeli,
hogy az egyes
ügyfeleinek a
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A GIRODirect-tel összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre
közleményben szereplő
esetleges személyes adat.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

egyes tranzakciókat.
A visszakeresés
szolgáltatást a GIRO
külön díj ellenében
nyújtja az ügyfelek
részére.

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
illetve klíringtagok
mint a GIRO-val
közös adatkezelők
részére továbbítja.
Az adatkezelés során
a GIRO
adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

Egyéb
megjegyzések
visszakeresési
szolgáltatást nyújtani
tudja.
Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
klíringtagok.
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.
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4.5

GIROHáló

A GIROHáló a GIRO által biztosított kommunikációs hálózati szolgáltatás, amely a GIRO, valamint felhatalmazott partnerei által nyújtott üzleti szolgáltatások
támogatására és a résztvevők közötti kommunikációra szolgál. Ennek keretein belül egyes ügyfelei között adatátvitelt (pl. GIROFile adatátviteli móddal), valamint
üzenetküldést (GIROMail) biztosít. A folyamat során azonban felmerül személyes adatok kezelése is.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIROHálóval összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

A GIROHáló és a
kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése esetén,
valamint a szerződés
megkötésekor a GIRO kezeli


GIROHáló
szolgáltatási
szerződések



a megrendelő ügyfél
cégjegyzésre jogosult
személyének;
a kapcsolattartó
személyeknek;

személyes adatait, melyek:
Név, elérhetőségek (e-mail
cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám),
beosztás.
A cégjegyzésre jogosultaknál
aláírási címpéldány is.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja,
hogy a GIRO a lehető
leghatékonyabb
módon tudja nyújtani
a GIROHáló
szolgáltatást az
egyes ügyfeleinek,
valamint hogy a
szolgáltatást az
ügyfelek és a konkrét
felhasználók a lehető
legjobb minőségben
tudják használni.
Emellett az egyes
GIROHáló
szolgáltatások
használatának
biztosítása érdekében
is történik

Az adatkezelés
jogalapja

Az egyes ügyfelek
képviseletében eljáró,
cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselők
és egyéb
kapcsolattartók,
valamint az aláírási
címpéldányok
kapcsán a GIRO
jogos érdeke.

Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.
Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
A GIROHáló
szolgáltatási
szerződések kapcsán
a személyes adatok
nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO nem vesz
igénybe
adatfeldolgozókat.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIROHáló ügyfelek.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A GIROHálóval összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

adatkezelés a GIRO
részéről.

GIROMail
felhasználók

A GIROMail szolgáltatás
felhasználóinak egyes,
ügyfelek által kijelölt
személyes adatai, melyek:
név, elérhetőségek (e-mail
cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám),
aláírás.

A GIRO jogos érdeke.

Rendszerben az
utolsó, a
felhasználóhoz
kapcsolódó üzenet
törlését követően.
Mentésben további 2
hónapig.

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések

A GIROMail
felhasználók rálátnak
egymás nevére és
munkahelyük nevére
a rendszerben.

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIROHáló ügyfelek.

Az adatkezelés során
a GIRO nem vesz
igénybe
adatfeldolgozókat.

Felhasználóhoz
kapcsolódó bármely
üzenet a
rendszerben,
amelyben a
felhasználóként
feladó vagy
címzettként vagy
másolatban szerepel.
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
GIROMail
üzenetekben foglalt
személyes adatokat
is kezelheti, amelyek
tartalmára nincs
ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.
Felhasználói adatok
megjelenhetnek a
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A GIROHálóval összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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4.6

GIROLock

A GIROLock szolgáltatás a GIRO hitelesítési szolgáltatása, amelyet saját, zárt hálózatán, saját (pl. BKR, GIRinfO, GIROMail), valamint partnerei által nyújtott
szolgáltatások igénybe vételére szerződött ügyfelei és azok felhasználói részére nyújt.
A GIRO a szolgáltatás keretében a felhasználók számára tanúsítványt bocsát ki, amelyekbe foglalt nyilvános kulcsokhoz tartozó magánkulcs párja GIROLock
kártya használatával elektronikus aláírás létrehozásával, a felhasználó azonosítására, valamint maga a tanúsítvány aláírások ellenőrzésére használható.
A GIROLock szolgáltatásoknak az egyes ügyfeleinknek, valamint felhasználóinknak való nyújtása során adatkezelési műveletek merülhetnek fel.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIROLock-kal összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

A GIROLock és a
kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése esetén,
valamint a szerződés
megkötésekor a GIRO kezeli


GIROLock
szolgáltatási
szerződések



a megrendelő ügyfél
cégjegyzésre jogosult
személyének;
a kapcsolattartó
személyeknek;

személyes adatait (név),
elérhetőségeit (e-mail cím,
munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám),
beosztás, aláírás.

Az adatkezelés célja

A GIROLock
szolgáltatási
szerződés megkötése
az egyes ügyfelekkel,
a szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.

Az adatkezelés
jogalapja

Az egyes ügyfelek
képviseletében
eljáró, cégjegyzésre
jogosult vezető
tisztségviselők és
egyéb
kapcsolattartók
kapcsán a GIRO
jogos érdeke.

Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.
Mentésben további 2
hónapig.
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Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
A GIROLock
szolgáltatási
szerződések kapcsán
a személyes adatok
nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO nem vesz
igénybe
adatfeldolgozókat.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIROLock ügyfelek.
Kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.
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A GIROLock-kal összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések

A cégjegyzésre jogosultaknál
aláírási címpéldány is.

A felhasználói tanúsítvány
igénylésekor és a
felhasználó jogosultságainak
fennállása alatt:


GIROLock
felhasználók


Ügyfél, kapcsolattartó
(Név, elérhetőségek:
telefonszám, e-mail
cím);
Felhasználó személyes
adatai (név, születési
hely, születési idő, anyja
neve, személyazonosító
okmány típusa és
száma, aláírása, e-mail
cím).

A GIROLock
szolgáltatásnak az
egyes ügyfeleknek és
a felhasználóknak
való hatékony és
eredményes nyújtása.

Az érintettek
hozzájárulása, a
GIRO jogos érdeke.
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Tanúsítvány
igényléskor megadott
adatok: Utolsó
érvényes tanúsítvány
lejáratát követő 5 évig.
Tanúsítványban
szereplő adatok (név,
intézmény neve):
GIROLock
szolgáltatás
megszüntetéséig.

Az adatkezelés során
a GIRO a felhasználó
és az intézmény
nevét továbbítja
kártyamegszemélyes
ítés, és PIN-boríték
nyomtatás céljából az
IDEMIA Kft.
adatfeldolgozó
részére.

A GIROLock
szolgáltatással a
GIRO olyan
szolgáltatást nyújt az
egyes ügyfeleinek,
amelynek lényege,
hogy az adott
tanúsítvány
használója minden
esetben azonosítható
legyen.
Az adatok forrása
egyes esetekben a
Magyar
Államkincstár.
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A GIROLock-kal összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Objektum autentikáló
tanúsítvány igénylésekor:


Meghatalmazás tanúsítvány
átvételére az ügyfél
nevében:
Meghatalmazó (név,
beosztás), továbbá;



Meghatalmazott (név,
beosztás,
személyigazolvány
szám, és mindkettőjük
aláírása) személyes
adatai.

Objektum autentikáló
tanúsítványhoz tartozó
átadás-átvételi bizonylat:


Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések
Felhasználói,
kapcsolattartói
adatok
megjelenhetnek a
„GIROnline
használata”
adatkezelés során.

Tanúsítványkezelési
ügyintézői (név, emailcím, telefonszám)
személyes adatok.



Az adatkezelés
időtartama

Átvevő (név,
személyigazolvány
szám/útlevélszám,
aláírás) személyes
adatai.
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4.7

GIROnline

A GIROnline a GIRO és partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ügyfél és a GIRO közötti elektronikus kommunikáció elősegítését szolgálja.
A GIRO a GIROnline szolgáltatással online felületet biztosít védett dokumentumok eléréséhez, elektronikus formalapok benyújtásához, elektronikus kérdőívek
kitöltéséhez, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a saját, ügyintéző felhasználók adatainak, jogosultságainak kezeléséhez, adminisztrációjához. Ennek keretein
belül személyes adatokat is kezel.
A szolgáltatás vonatkozásában felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos legfontosabb információt az alábbi táblázat tartalmazza:
A GIROnline-al összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

GIROnline
szolgáltatási
szerződések

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

A GIROnline és a
kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése esetén,
valamint a szerződés
megkötésekor a GIRO kezeli
a megrendelő ügyfél
cégjegyzésre jogosult
személyének személyes
adatait:
Név, elérhetőségek (e-mail
cím, munkahelyi cím,
telefonszám, fax szám),
beosztás, személyi
azonosító okmány típusa és
száma, aláírás.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

A GIROnline
szolgáltatási
szerződés megkötése
az egyes ügyfelekkel,
a szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.

Az egyes ügyfelek
képviseletében
eljáró, cégjegyzésre
jogosult vezető
tisztségviselők és
egyéb
kapcsolattartók,
valamint az aláírási
címpéldányok
kapcsán a GIRO
jogos érdeke.

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől
számított 5. év
december 31-ig.

A cégjegyzésre
jogosultaknál aláírási
címpéldány is.
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Mentésben további 2
évig.

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

A GIROnline
szolgáltatási
szerződések kapcsán
a személyes adatok
nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO az alábbi
adatfeldolgozókat
veszi igénybe: HW
Stúdió Kft.

Egyéb
megjegyzések

Az adatok forrása
harmadik személy: a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
GIROnline ügyfelek.
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A GIROnline-al összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

GIROnline
használata

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

A GIRO más szolgáltatásai
formalapjain kezelt adatokat
az egyes szolgáltatások
személyes adatkezelési
felmérése tartalmazza.
Emellett pedig az egyes
felületen elérhető kérdőívek.

Az adatkezelés célja

A GIRO más
szolgáltatásai
kapcsán már ügyfél
szolgáltatásmenedzsmenttel
kapcsolatos
dokumentumainak
online kitöltése és
fogadása, ezen belül
kapcsolattartókra,
felhasználókra és a
hozzájuk kötődő
jogosultságokra
vonatkozó adatok
elektronikus fogadása
és nyilvántartása.

Az adatkezelés
jogalapja

A GIRO jogos érdeke,
az érintett
hozzájárulása.

Az adatkezelés
időtartama

Az adatkezeléshez
való hozzájárulás
visszavonásától vagy
a szerződés
megszűnésétől
számított 5 (öt) évig.

Jogosultság igénylés során:
Kapcsolattartó (név,
telefonszám, e-mail cím és
fax szám)

GIROnline
felhasználók

Felhasználók (név, születési
név, anyja neve, e-mail cím,
születési hely, születési idő,
személyigazolvány szám,
telefonszám) személyes
adatai.

A GIROnline
szolgáltatásnak az
egyes ügyfeleknek és
a felhasználóknak
való hatékony és
eredményes nyújtása.

A GIRO jogos érdeke.
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A jogosultság
visszavonásától vagy
a szerződés
megszűnésétől
számított 5 (öt) évig.

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái

Egyéb
megjegyzések

A GIROnline
használata kapcsán a
személyes adatok
nem kerülnek
harmadik személyek
részére továbbításra.
Az adatkezelés során
a GIRO az alábbi
adatfeldolgozókat
veszi igénybe: HW
Stúdió Kft.

Az egyes GIROnline
felhasználók
személyes adatai
intézményének
adminisztrátori
jogosultságú
felhasználói számára
láthatóak a
szolgáltatás felületén,
így ezen személyek

Előfordulhat, hogy
nem az érintett az
adatok forrása,
hanem harmadik
személy, a GIRO
szerződéses
partnerei, az egyes
GIROnline ügyfelek.
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A GIROnline-al összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/ A címzettek
kategóriái
részére
adattovábbítás zajlik.
Az adatkezelés során
a GIRO az alábbi
adatfeldolgozókat
veszi igénybe: HW
Stúdió Kft.
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Egyéb
megjegyzések
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Az Electra Archív szolgáltatással összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés neve,
fajtája

Az adatkezelésben
érintett adatok köre
A szerződést aláíró
személyek, valamint a
szerződés keretében
megadott kapcsolattartók
adatainak kezelése
történik meg.

Electra Archív
szolgáltatás
szerződéskötés

Kezelt személyes adatok
a szerződés keretében:
- név,
- munkahelyi vagy
személyes
telefonszámok (vonalas
és/vagy mobil),

Az adatkezelés célja

Az Electra Archív
szolgáltatási
szerződések
megkötése az egyes
ügyfelekkel, a
szerződéses
kapcsolat fenntartása,
azzal kapcsolatos
információ cseréje a
felek között.

Az adatkezelés
jogalapja

Jogos érdek, jogi
kötelezettség
teljesítése

Az adatkezelés
időtartama

A kapcsolattartói
adatok
vonatkozásában az
ügyféllel fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől vagy
a kapcsolattartói
minőség
megszűnéséről
történt
tudomásszerzéstől
számított 5. év
december 31-ig.

Az adatok
címzettjei/ a
címzettek kategóriái

Egyéb
megjegyzések

Iktatórendszer és a
szerződéseket
kezelő, nyilvántartó
belső rendszerek.
Adatfeldolgozó: HWS
Kft., Cardinal Kft.,
Magyar Államkincstár

- e-mail cím.

kedvezményezett neve,

Electra archív
szolgáltatás
során tranzakció
visszakeresés

- kedvezményezett
számlaszáma,
- közleményben szereplő
esetleges személyes
adatok.

Tranzakció
visszakeresés esetén
az Electra
rendszerben lévő
archív adatok
visszakereshetőségé
nek biztosítása, az
ügyféligény
teljesítése, a BKR
adatbázis alapján.

A GIRO jogos érdeke

Tranzakció
visszakereséshez
kötődően a tárgybani
tranzakció
végrehajtásától
számított 5 évig,
összhangban a
Hpt.166/A. §-val.
Mentésben további 2
hónapig.
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Iktatórendszer

A tranzakció
visszakeresés során
az adatok forrása a
GIRO szerződéses
partnerei, az egyes
klíringtagok.
Tekintettel arra, hogy
a GIRO az egyes
tranzakciók
közlemény
mezőjében foglalt
személyes adatokat
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is kezelheti,
amelynek tartalmára
nincs ráhatása, így
előfordulhat az is,
hogy különleges
adatot is kezel.

Electra
rendszerben
kezelt személyes
adatok

Kedvezményezett neve,
számlaszáma,
- közleményben szereplő
esetleges személyes
adat,

A szolgáltatás
nyújtásának alapjait
tartalmazó adatok
biztosítása.

Jogos érdek, jogi
kötelezettség
teljesítése

- postai kifizetések
esetén lakcím.
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Az Electra szerveren
tranzakció
teljesítésétől
számított 5 évig, az
Electra
ügyfélprogramban
annak fenntartásáig,
illetve az adat ügyfél
általi törléséig.

Iktatórendszer és a
szerződéseket
kezelő, nyilvántartó
belső rendszerek.
Adatfeldolgozó: HWS
Kft., Cardinal Kft.,
Magyar Államkincstár
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5.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTEK KIVONATAI

A GIRO az egyes szolgáltatásai nyújtása kapcsán fentiek szerinti adatkezelései során az érintett
természetes személyek személyes adatait saját jogos érdekeiken alapulva kezeli. Annak érdekében,
hogy az egyes fenti adatkezelések érintettjeit adataik kezeléséről a lehető legteljesebb mértékben
tájékoztassa, az általa elvégzett, GDPR szerinti érdekmérlegelési teszt kivonatát az alábbiak szerint
bocsájtja az érintettek rendelkezésre:
A GIRO az összes szolgáltatása kapcsán alaposan megvizsgálta, hogy a fentebb részletezett
adatkezelések végzése iránti jogos érdeke meghaladja-e a természetes személyek érdekeit, alapvető
jogaik és szabadságaik pedig nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve a GIRO-val való kapcsolatuk
alapján fennálló ésszerű elvárásaikat.
Ennek alapján a GIRO pedig arra a megállapításra jutott, hogy – mivel a fenti adatkezelések nem
korlátozzák aránytalanul az érintettek jogait és szabadságait – így jogos érdekei az
adatkezelésekhez megfelelő jogalapot teremtenek.
6.

KÖZÖS ADATKEZELŐK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS KIVONATA

Tekintettel arra, hogy a GIRO meghatározott szolgáltatásai tárgyában, az egyes fentebb részletezett
adatkezelési tevékenységeket a GDPR 26. cikke alapján más adatkezelőkkel közös adatkezelőkként
végzi, így a közös adatkezelők jogszabályi kötelezettségüknél fogva a közös adatkezelés legfontosabb
feltételeit külön megállapodásban rögzítették.
A GIRO a megállapodást bármelyik érintett kérelmére rendelkezésre bocsájtja, ahhoz az Adatkezelők
adatvédelmi tisztviselője – az érintett írásbeli kérésére – hozzáférést biztosít.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentebb említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik
adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják GDPR szerinti
jogaikat, melyet lentebb részletezünk.
7.

ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán a GIRO az alábbi jogokat
biztosítja az érintett Harmadik személyek részére:



Hozzáféréshez való jog;



Tájékoztatáshoz való jog;



Helyesbítéshez való jog;



Törléshez való jog;



Az adatkezelés korlátozásához való jog;



Adathordozhatósághoz való jog;



Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:
7.1

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban vane. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt
adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek
kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának
szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált
döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági
27
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Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással
kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
7.2

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett
írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat
megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az
Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást
követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatti
kárfelelősség az érintettet terheli.
7.3

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott
esetekben1.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat
harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az
Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további
adatkezelőket, akik részére a személyes adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
7.4

Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha


az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;



az adatkezelés jogellenes;



az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;



az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

7.5

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, ha:


az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

1

17. cikk (1) bek. szerinti esetek:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
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7.6

az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő
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.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok az Adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti.
Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni a


1054 Budapest, Vadász utca 31.

címen, továbbá a


dpo@mail.giro.hu

e-mail címeken keresztül.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul (telefonszám, e-mail
cím) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a
fenti postai címen, illetve e-mail címen keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1
hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott
intézkedésekről.
8.

PROFILALKOTÁS

A GIRO Zrt. a szolgáltatásai nyújtása keretében nem végez profilalkotást.
9.

AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a NAIH
nál, melynek elérhetőségei az alábbiak:


postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.



cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.



telefonszám: +36 (1) 391-1400



fax: +36 (1) 391-1410



e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu



honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül jogosultak személyes adataiknak
a GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni. Emellett, ha a GDPR GIRO által
történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kára következett be, kártérítési igényt is
érvényesíthet a GIRO-val szemben.
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