A Honvéd Közszolgálati Nyugdíjpénztár
adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
Ez a tájékoztató a szolgáltatásaink, a honlapunk és az ügyfélszolgálatunk igénybevételével
kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési információkat tartalmazza.
A Pénztár minden, a honlap használata vagy ügyfélszolgálati megkeresés során tudomására
jutott személyes adatot elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint az Európai Unió
általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete GDPR), továbba az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.
törvény (Öpt. tv.) rendelkezései szerint kezeli.
Amikor Ön a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (Pénztár) internetes honlapját
(hnyp.hu) meglátogatja vagy kitöltött dokumentumot juttat el hozzánk, személyes adatait is
átad(hat)ja számunkra.
Egyrészt Ön megadhatja például nevét, elérhetőségét, pénztári azonosítóját, bankszámlája
számát vagy más adatait, ha a honlap használata során igénybe veszi valamely
szolgáltatásunkat. Másrészt az internetes kapcsolat létesítése és fenntartása során
automatikusan, ugyanis az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, a látogatott
oldalakkal
kapcsolatos
technikai
adatok
(cookies azaz sütik) leképződ(het)nek
számítógépes rendszerünkben. Harmadrészt Ön által kitöltött dokumentum vagy szerződés
hozzánk történő eljuttatásával vagy személyes ügyintézése során.
Honlapunkat és szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a tartalmi és
formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes
adatainak kezelése csak a honlap vagy ügyfélszolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez
szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos
jogszabályok és belső szabályzataink rendelkezései maradéktalan betartásával történjen.
A honlapon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok
megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez
bizonyos személyes adatok megadására (pl. név, pénztári azonosító, e-mail cím) szükség
lehet.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával vagy tagi jogviszonyával összefüggésben
vagy szolgáltatásaink igénybevételével kerülnek kezelésünkbe, a Pénztár nem adja tovább,
kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági
statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
Biztonsági megfontolásból a honlap üzemeltetéséhez a pénztári adatok védelme érdekében a
Pénztár informatikai rendszerétől teljesen független külső – magyarországi - szolgáltató
szerver gépeit vesszük igénybe, azaz a pénztári belső adatbázisok teljesen elkülönülnek minden
külső kapcsolattól és fizikailag sem csatlakoznak külső hálózatokhoz (pl. internet).

A kezelt személyes adatok megismerésére a Pénztár munkavállalói és megbízottai jogosultak, de
csak oly mértékben, mely a feladatuk ellátásához elengedhetetlen. A Pénztár harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatot, így személyes adatot sem.
A Pénztár, mint adatkezelő fontosnak tartja minden érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának
tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Érintett minden természetes személy (érdeklődő, tag,
saját munkatárs), akinek adatait a Pénztár kezeli.
A pénztártag személyes adatai kezelésének jogalapja részben a Pénztárra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, részben a pénztártaggal a tagsági jogviszony létesítésére irányuló
szerződéses kötelezettségek teljesítése, az adatkezelés célja szintén ezen kötelezettségek
teljesítése. A pénztártag tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a rendelkezésre bocsátása a
tagsági jogviszony létesítésének a feltétele. A pénztártag a tagsági jogviszony létesítésével ad
hozzájárulást a Pénztár jogszabályi illetve szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez feltétlenül
szükséges adatokon túlmenően általa megadott további személyes adatok pénztári tevékenység
folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez. A kezelt adatok köre minden olyan
személyes adatot magában foglal, melyet a pénztártag a Pénztár felé bármely módon
rendelkezésre bocsát. Az adatok jogszerű kezelése kiterjed a pénztártag által átadott
szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozók és a kedvezményezettek adataira is.
A Pénztár az adatok biztonsága érdekében megtette és folyamatosan megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Pénztár az
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika (adatformátum) megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintetteket a Pénztár adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
tájékoztatáshoz való jog, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga, adatok
helyesbítésének kérési joga, törléshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz
és korlátozáshoz való jog, valamint a felügyeleti hatósághoz fordulási jog.
Ha Ön kérdést kíván feltenni, írjon az adatvedelem@hnyp.hu címre vagy honlapunkon az
Ügyfélkapcsolat fül alatt további elérhetőségeket talál.

