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ADATKEZELÉSI Szabályzat 
pénztártagsági jogviszonnyal összefüggő személyes adatok kezeléséről 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (to-
vábbiakban: Infotv.) 20.§-ának (4) bekezdése alapján a VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: 
Pénztár) mint adatkezelő jelen Szabályzat nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja tagjait, illetve a 
Pénztárba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok kezelésé-
vel kapcsolatos információkról. 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A Szabályzatban használt kifejezések alatt a következők értendők: 

ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, füg-
getlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendel-
kezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a mű-
veletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoz-
tatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy össze-
kapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának meg-
akadályozása. Fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé té-
tele. 

EGYÉNI EGÉSZSÉGSZÁMLA EGYENLEGKÖZLŐ (SZÁMLAÉRTESÍTŐ): a Pénztár Alapszabálya 16.5 
pontja szerinti dokumentum. 

ELEKTRONIKUS IRAT: a pénztártag részére átadandó dokumentumoknak, nyilatkozatoknak, igazolá-
soknak – a pénztártag ilyen irányú igénye esetén - az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. tör-
vényben meghatározott elektronikus dokumentumként történő megküldése a pénztártag által meg-
adott e-mail címre. 

ÉRINTETTEK: a pénztártagok, a kedvezményezettek (haláleseti és szolgáltatási), az örökösök, társkár-
tya-birtokosok (továbbiakban együttesen: minden érintett). 

HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT: a pénztártag által megjelölt természetes személy, aki a pénztártag 
halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik. 

KÜLÖNLEGES ADAT: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat. 

ÖRÖKÖS: az a természetes személy, aki haláleseti kedvezmény jelölésének hiányában  a pénztártag 
halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik. 
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PÉNZTÁRTAG: az a 16. életévét betöltött természetes személy, akinek a belépési nyilatkozatát a pénz-
tár elfogadta (záradékolta). 

SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossá-
gára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT: a pénztártag által a pénztári szolgáltatások jogosultjaként 
megjelölt közeli hozzátartozó. 

TÁRSKÁRTYABIRTOKOS: az a szolgáltatási kedvezményezettként bejelentett 16. életévét betöltött 
közeli hozzátartozó, akinek részére a pénztártag a főkártyához kapcsolódó társkártyát igényel. 

II. ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a Pénztár tagjai, szolgáltatási kedvezményezettjei számára az Öpt.-
ben meghatározottak szerint egészségpénztár által nyújtható kiegészítő egészségbiztosítási, il-
letve életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtson, továbbá a haláleseti kedvezménye-
zettek, illetve az örökösök részére az egyéni egészségszámlán nyilvántartott összeget kifizesse. 

2. Az adatkezeléssel érintett személyek köre 

Az adatkezelés kiterjed valamennyi pénztártag, továbbá a haláleseti kedvezményezett és szolgál-
tatási kedvezményezett adataira, haláleseti kedvezményezett hiányában a pénztártag örököseinek 
adataira (érintettek). A kedvezményezettek és az örökös esetében az adatkezelés az Önkéntes Köl-
csönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (továbbiakban: Öpt.) foglalt, a 
Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a (leendő) pénztártag, a kedvezményezettek és az örökös 
esetében az adatkezelést lehetővé tévő jogszabályi előírás alapján végezhető. A hozzájárulással a 
pénztártag félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok pénztári tevé-
kenység folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez, a jelen Szabályzat keretei 
között. A hozzájárulás megadása írásban, legkésőbb a belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg 
szükséges. A különleges adatnak minősülő egészségügyi állapotra vonatkozó adatot a Pénztár az 
egészségügyi szolgáltatóktól beérkezett adatszolgáltatás alapján tárolja, a jogszabály felhatalma-
zása alapján, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, 
ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a kötelező adatok megadása hiányában a Pénztár nem tud pénz-
tári szolgáltatásokat nyújtani. 

4. Az adatkezelés időtartama 

A Pénztár a személyes adatokat az Öpt. alapján a tagsági jogviszony megszűnését – kedvezmé-
nyezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő legalább 5 évig köteles kezelni. Az Infotv. 6.§ 
(5) bekezdése alapján a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésével, valamint harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, továbbá a  jogszabály rendelkezése alapján 
az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet (pl. számviteli bizonylatok megőrzésének ideje 
8 év). 
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A hangfelvételek megőrzési ideje – a jogszabály kötelező előírásinak megfelelően - panaszügyek 
esetében 1 év, más ügyfélszolgálati telefonos ügyintézést rögzítő hangfelvételek megőrzési ideje 
– amelyet kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehet rögzíteni - 5 év. 

5. Adatkezelők, adatfeldolgozók köre 

A személyes adatok megismerésére a Pénztár, továbbá az alábbi adatfeldolgozást végző szer-
vezetek, illetve ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak, amelyek feladatellátásához a szemé-
lyes adatok megismerése elengedhetetlen. 

Az adatok megismerésére jogosult személyekkel/szervezetekkel kapcsolatban az Öpt. 40/D. § (1) 
bekezdése alapján a Pénztár a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály által végezni ren-
delt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, ki-
szervezheti. Az Öpt. 40/B. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a pénztártitoknak minősülő 
adatok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenységet végzővel szem-
ben a tevékenysége végzéséhez szükséges adatok tekintetében. A kiszervezett tevékenységet 
végző szervezet az Öpt. 40/D.§ alapján közreműködőt vehet igénybe. 

A VITAMIN Egészségpénztár kiszervezett tevékenységei: 

Szervezet Tevékenység 

GRANTANET Informatikai Bt. (székhely: HU-2330 Du-
naharaszti, Nádor utca 37., Cg.13-06-066940)    informatikai rendszer üzemeltetése 

III. KEZELT ADATOK KÖRE (ADATOK CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE) 

A Pénztár kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek részére az Alap-
szabályában, valamint a jogszabályban meghatározott szolgáltatást nyújthassa. Ezen elv figye-
lembe vételével a Pénztár a következő adatokat kezeli: 

Adat fajtája Érintettek köre Jelleg Adatkezelés célja és indoka 

Név minden érintett  
Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szüksé-
ges adat. Az érintett ügyviteli azonosításá-
hoz, a kártyával végzett tranzakciók elszá-
molásához kapcsolódó fizetési analitikában 
a pénztártag azonosításához szükséges. 

Kártyán szereplő 
név 

pénztártag, szolgálta-
tási kedvezményezett 
társkártya-birtokos  A főkártyára/társkártyára írandó adat. 

Nem: férfi/nő  
pénztártag, szolgálta-
tási és haláleseti ked-
vezményezett  Öpt.   64/C.§ bekezdésben előírt adatszol-

gáltatási kötelezettség teljesítése céljából. 

Adóazonosító jel pénztártag  
Az éves adóigazolás kiadásához, adóköte-
les, jogszerűtlen szolgáltatás igénybevételé-
nél, kilépéskori kifizetés esetén a NAV ré-
szére történő adatszolgáltatáshoz szüksé-
ges adat. 
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Adat fajtája Érintettek köre Jelleg Adatkezelés célja és indoka 

TAJ szám pénztártag, szolgálta-
tási kedvezményezett   

Az egészségpénztári elszámolás alapjául 
szolgáló orvosi javaslatok beazonosítására, 
kilépéskori kifizetés esetén a NAV részére 
történő adatszolgáltatáshoz használt adat. 

Hozzátartozói jelleg  szolgáltatási kedvez-
ményezett  

A jogszabályban előírt rokonsági kapcsolat 
megállapítására használt adat, a szolgálta-
tási kedvezményezett pénztártaghoz kö-
tődő rokoni kapcsolatát fejezi ki. Hiányá-
ban a szolgáltatási kedvezményezett nem 
rögzíthető. 

Pénztári azonosító 
(tagi azonosító) pénztártag  

Az érintett ügyviteli azonosításához, az 
egyéni számlaforgalom lekérdezéséhez, e-
mailen történő ügyintézéshez, a honlapon a 
Tagok mappájába történő belépéshez szük-
séges adat. Pénztár által generált adat. 

Személyazonossá-
got igazoló okirat 
száma, típusa 

pénztártag, szolgálta-
tási kedvezményezett  Belépéskor a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás-

hoz szükséges adat. 

Állampolgárság minden érintett  A Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szüksé-
ges adat. 

Születési név minden érintett  
Az érintett ügyviteli azonosításához és a 
Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szüksé-
ges adat. 

Anyja születési neve minden érintett  
Azonos nevű érintettek megkülönbözteté-
sének biztonságát elősegítő adat. A Pmt. 7. 
§ (3) bekezdése alapján rögzíthető adat. 

Születési hely minden érintett  
Az adat megadása növeli az ügyfél azonosí-
tás biztonságát. A Pmt. 7. § (3) bekezdése 
alapján rögzíthető adat. 

Születési idő minden érintett  
Az adat megadása növeli az ügyfél azonosí-
tás biztonságát, a honlapon történő tagi re-
gisztrációhoz szükséges adat. A Pmt. 7. § 
(3) bekezdés szerint rögzíthető adat. 

Állandó lakcím minden érintett  
Az érintettel való pénztári ügyviteli kommu-
nikáció alapadata (pl. kártya kártyabirtokos 
részére történő eljuttatása, tagi egyenlegér-
tesítő, adóigazolás megküldése, egyéb leve-
lezés). A Pmt. szerint kötelezően rögzí-
tendő adat. 

Értesítési cím 
(amennyiben eltér 
az állandó lakcím-
től) 

pénztártag, haláleseti 
kedvezményezett és 
társkártya-birtokos 
szolgáltatási kedvez-
ményezett 

 
Az érintettel való pénztári ügyviteli kommu-
nikáció alapadata (pl. kártya kártyabirtokos 
részére való eljuttatása, tagi egyenlegérte-
sítő, adóigazolás eljuttatása, egyéb levele-
zés). 
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Adat fajtája Érintettek köre Jelleg Adatkezelés célja és indoka 

E-mail cím  pénztártagok  

Kapcsolattartáshoz szükséges adat. A 
pénztártag elektronikus ügyintézésre tör-
ténő bejelentkezése csak az e-mail cím 
megadásával rögzíthető. Az e-mail cím a 
pénztártag által a www.vitaminep.hu olda-
lon található Tagok mappája menüpontban 
elérhető jelszó emlékeztető szolgáltatás 
igénybevételéhez is szükséges adat. Az e-
mail cím megadásával a tag hozzájárul, 
hogy  a Pénztár a fentieken túlmenően ügy-
intézés, tájékoztatás céljából vele a kapcso-
latot  tarthassa. 

Telefonszám pénztártag  
A telefonszám önkéntes megadásával lehe-
tőség nyílik az érintettel való hatékony kap-
csolattartásra. 

Bankszámlaszám  pénztártag  
Az egészségügyi szolgáltatásokról benyúj-
tott, a pénztártag által kifizetett számla tagi 
kifizetéséhez szükséges adat. 

Hangfelvétel rögzí-
tése pénztártag  Panaszügyek kezelése 

Aláírás minden érintett  
Az érintett ügyviteli azonosításához, az alá-
írt nyilatkozatok hitelességéhez szükséges 
adat 

Titkos kód pénztártag  
Belépéskor a Pénztár által generált kód, 
mely a honlapon a Tagok mappájába tör-
ténő belépéshez, kártyaaktiváláshoz szük-
séges. A Pénztár által generált kód a pénz-
tártag által szabadon változtatható. 

Kártyaszám 
pénztártag és társkár-
tya-birtokos szolgálta-
tási kedvezményezett  

A kártyatranzakciók elszámolásához, az 
egészségpénztári kártya aktiválásához, le-
tiltásához, valamint az egyenleglekérdezés-
hez szükséges adat. Pénztár által generált 
adat   

 A „Feltétlenül szükséges” jelleggel megjelölt adatok megadása a pénztári szolgáltatások 

nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgál-
tatás nem vehető igénybe. 

 Önkéntesen megadott, vagy a Pénztár által generált adat. 

Egyéb, technikai célú adat adatkezelés: a www.vitaminep.hu oldal Tagok mappájába történő 
belépés során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező 
időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a bön-
gésző és az operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak naplózási céllal 
kerülnek felhasználásra. 

http://www.vitaminep.hu/
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IV. HANGFELVÉTEL RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

A jogszabály kötelező rendelkezése (Öpt.) alapján az erre rendszeresített panasz telefonvonalon 
bejelentett pénztártagi panaszt kötelezően rögzíteni kell, és azt 1 évig meg kell őrizni, erről a 
pénztártagot mind a bejövő, mind a kimenő hangfelvételek rögzítése kezdetén tájékoztatni kell. 
A panaszkezeléssel összefüggő részletes szabályokat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. 

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg. 
Az érintett kérelmezheti, hogy a Pénztár 
 tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, 
 személyes adatait helyesbítse, valamint 
 személyes adatait törölje vagy zárolja 
 egyes esetekre korlátozhatja személyes adatainak kezelését.  
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos ér-
dekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kuta-
tás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Pénztár a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az 
érintettet írásban tájékoztatja. 

Tiltás vagy korlátozás esetén a Pénztár nem tudja garantálni, illetve nem köteles az adott 
pénztári szolgáltatás nyújtására. 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adat-
kezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

Az érintett kérelmére a Pénztár tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve a  megbízott adatfeldolgozó 
által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – sze-
mélyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A Pénztár a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, 
írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, 
amelynek mértéke 1000,- Ft/tájékoztatás. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 
ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 
vezetett. 

A Pénztár csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájé-
koztatás megtagadása esetén a Pénztár írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtaga-
dására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a 
Pénztár tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 



ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

7. oldal 

A Pénztár az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Pénztár, mint adatkezelő 
felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell meg-
téríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából szár-
mazott. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogsza-
bályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 Jelen Szabályzatot a VITAMIN Egészségpénztár a honlapján teszi közzé (www.vitaminep.hu). A 
Pénztár a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális Szabály-
zat a Pénztár honlapján érhető el. A Pénztár a Szabályzat módosításáról az érintetteket a honlapon 
közzétett közleményben tájékoztatja, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőzően 
legalább 15 nappal. 

VI. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Szabályzat 2014. április 25-től lép hatályba. 
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