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I. Adatkezelő neve és elérhetősége 
 
Adatkezelő neve: NET Életjáradék Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Életjáradék Zrt.) 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045478 
Adószáma: 13771230-2-43 
Telefonszám: +36 1 690 1962, +36 1 690 1963 
E-mail cím: info@neteletjaradek.hu  
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Vajon Edit Andrea 
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 795 5121 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: vajon.edit@netzrt.hu  

 

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak 
 

Az Életjáradék Zrt. feladata ingatlan tulajdonjog ellenében kínált életjáradéki szolgáltatások nyújtása,  
ingatlanfedezet mellett nyújtott időskori jelzálog járadék kölcsönhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 
Az Életjáradék Zrt. 2015. január 1. napját követően ezen szolgáltatása keretében új szerződést nem köt, 
kizárólag a 2014. végéig megkötött életjáradéki szerződések keretében teljesít az időskorúak részére 
rendszeres járadék kifizetést, a tulajdonába került ingatlanokat a megkötött szerződések szerint 
gondozza, illetve a megüresedett ingatlanokat értékesíti. 
 
Az Életjáradék Zrt. a megüresedett ingatlanokat az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós 
Rendszerben ( a továbbiakban: EAR) történő árverés útján értékesíti, melynek során az árverés 
nyertesével adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonjogának átruházására. Az ingatlanok 
értékesítésére a vezérigazgató javaslata alapján, a tulajdonosi joggyakorló egyetértésével, az MNV Zrt. 
jóváhagyását követően kerülhet sor.  
 
Az Életjáradék Zrt. az érintetteket az előzőekben körülírt alaptevékenységei keretében  folytatott 
adatkezelések megkezdésének időpontjában a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az 
adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés 
időtartamáról, az adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatok megismerésére jogosult személyek 
köréről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési 
lehetőségeiről. 
 
Jelen tájékoztató 1 példányban az Életjáradék Zrt. székhelyén kinyomtatott formában elérhető, valamint 
elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Életjáradék Zrt. honlapján (www.neteletjaradek.hu). 
 
Az Életjáradék Zrt. az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az Életjáradék Zrt. 
közérthető adatkezelési tájékoztató állít össze az érintettek részére. Az Életjáradék Zrt. megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy garantálja az érintettek 
személyes adatainak biztonságát.  
 
Az Életjáradék Zrt. a személyes adatokat a tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve 
nem használhatja fel. Az Életjáradék Zrt. kizárólag az érintett által tudomására hozott, illetve egyéb 
jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára - a hatályos 
jogszabályokban meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes 
adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint és a jelen 
tájékoztatóban foglalt esetekben kerülhet sor az ott meghatározott terjedelemben. 
 
Az Életjáradék Zrt. alaptevékenysége keretében végzett adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapelveinek és 
rendelkezéseinek megfelelően végzi.  
 
 
 

mailto:info@neteletjaradek.hu
mailto:vajon.edit@netzrt.hu
http://www.neteletjaradek.hu/
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Alapfogalmak: 
 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ (pl. az érintett életjáradéki szerződést megkötött vagy adásvételi szerződést megkötő 
természetes személy neve, lakóhelye) 
 
érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy (jelen tájékoztató alapján érintett az életjáradéki szerződést megkötő „Járadékos” természetes 
személy vagy adásvételi szerződést megkötő „Vevő” természetes személy) 
 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés;  
 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A 
jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő az Életjáradék Zrt.;  
 
adatfeldolgozó: Az Életjáradék Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, 
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Életjáradék Zrt. nevében személyes 
adatokat kezel; 
 
felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog biztosítása. 
 

III. Adatkezelési célok, jogalapok, az érintettek és a kezelt személyes adatok 
kategóriái 

 
 

III.1. Életjáradéki szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelések 
 

III.1.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái 
 
Az Életjáradék Zrt. életjáradéki szerződések megkötése teljesítése, a tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartási átvezetése, életjáradéki- és haszonélvezeti jog bejegyzése, a szerződésből eredő jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából a személyes adatok következő 
kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, 
törlését, továbbítását végzi: 
 
Az érintettre vonatkozó személyes adatok: 

- érintett neve; 
- érintett születési családi és utóneve; 
- érintett születési helye és ideje; 
- érintett anyja születési neve; 
- érintett személyi azonosító jele; 
- érintett személyi igazolványának száma; 
- érintett adóazonosító jele; 
- érintett lakóhelye; 
- érintett tartózkodási helye; 
- érintett bankszámlaszáma; 
- egyszeri járadékelőleg és havi életjáradék összege; 
- érintett állampolgársága; 
- érintett meghatalmazottjának személyes adatai; 
- érintett örököseinek személyes adatai; 
- érintett írásbeli rendelkezései; 
- az ingatlan helyrajzi száma és természetbeni címe; 
- az ingatlan terheire vonatkozó adatok. 
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III.1.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: 
 
a) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés az életjáradéki szerződés megkötését 
megelőző intézkedések megtétele miatt, továbbá a szerződés teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, 
az érintett ezért a szerződés megkötése érdekében köteles ezen adatokat megadni. Az adatszolgáltatás 
elmaradása esetén a szerződés a felek között nem jön létre. 
Az adatkezelés időtartama: az életjáradéki szerződés hatálya, illetőleg a megszűnésétől számított 
polgári jogi elévülési idő. 
 
 
b) Az adatkezelés jogalapja az életjáradéki szerződés megszűnését követően a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján az Életjáradék Zrt. jogos érdeke. Az Életjáradék Zrt. méltányolható jogos 
érdeke és az adatkezelés célja, hogy a szerződéskötés megszűnése esetén a polgári jogi elévülési időn belül 
igazolni tudja a szerződéskötés, a szerződés teljesítésének, valamint a szerződés megszűnésének 
körülményeit, az Életjáradék Zrt. döntéseinek, intézkedéseinek jogosságát, ezzel alátámasztva 
működésének törvényességét. Az Életjáradék Zrt. jogos érdekének figyelembevételével a szerződéskötés 
megszűnéséig benyújtott dokumentumok, az Életjáradék Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelése indokolt. Az Életjáradék Zrt. jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési 
tesztet jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. 
Az adatkezelés időtartama: az életjáradéki szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő. 
 

III.2. Megüresedett ingatlanok értékesítésével kapcsolatos adatkezelések 
 
III.2.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái 
 
Az Életjáradék Zrt. a megüresedett ingatlanok vonatkozásában adásvételi szerződések megkötése, 
teljesítése, a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, a szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából a személyes adatok következő kategóriáinak 
kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, 
továbbítását végzi: 
 
A szerződés előkészítése érdekében az EAR árverés vonatkozásában a nyertes ajánlattevő érintettre 
vonatkozó – az MNV Zrt. által közölt, illetve az EAR rendszerben tárolt - személyes adatok: 

- érintett neve; 
- érintett e-mail címe; 
- érintett lakcíme, levelezési címe; 
- érintett Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) szerinti felhasználóneve; 
- érintett telefonszáma, faxszáma; 
- érintett által tett ajánlati ár; 
- érintett bankszámlaszáma; 
- érintett köztartozás-mentességéről szóló adóhatósági igazolása 
- az ingatlan adatai. 

 
Az adásvételi szerződés megkötése és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatása 
vonatkozásában az érintettre vonatkozó személyes adatok: 

- érintett neve; 
- érintett születési családi és utóneve; 
- érintett születési helye és ideje; 
- érintett anyja születési neve; 
- érintett személyi azonosító jele; 
- érintett személyi igazolványának száma; 
- érintett lakcím kártya azonosító száma; 
- érintett adóazonosító jele; 
- érintett lakóhelye; 
- érintett állampolgársága; 
- az ingatlan vételára; 
- az ingatlan helyrajzi száma és természetbeni címe. 
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III.2.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: 
 
a) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés az adásvételi szerződés megkötését 
megelőző intézkedések, így az árverésen történő részvétel, az adásvételhez szükséges lényeges 
információk közlése és az ajánlattétel miatt, továbbá a szerződés teljesítése érdekében feltétlenül 
szükséges, az érintett ezért a szerződés megkötése érdekében köteles ezen adatokat megadni. Az 
adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés a felek között nem jön létre.  
Az adatkezelés időtartama: A sikeres árverést követően az adásvételi szerződés megszűnésétől 
számított polgári jogi elévülési idő.  
 
b) Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés meghiúsulását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
f) pontja alapján az Életjáradék Zrt. jogos érdeke. Az Életjáradék Zrt. méltányolható jogos érdeke és az 
adatkezelés célja, hogy a szerződéskötés meghiúsulása esetén a polgári jogi elévülési időn belül igazolni 
tudja a meghiúsulás körülményeit, az Életjáradék Zrt. döntésének jogosságát ezzel alátámasztva 
működésének törvényességét. Az Életjáradék Zrt. jogos érdekének figyelembevételével a szerződéskötés 
meghiúsulásáig benyújtott dokumentumok, az Életjáradék Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelése indokolt. Az Életjáradék Zrt. jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési 
tesztet jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. 
Az adatkezelés időtartama: Az adásvételi szerződés meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési idő. 
 

II.3.Az Életjáradék Zrt. által végzett panaszkezelési tevékenység keretében történő adatkezelés 
 
Az adatkezelés célja: Az Életjáradék Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó panaszok kivizsgálása, a 
szükséges intézkedések megtétele, a panaszos tájékoztatása a panaszkezelés eredményéről, az Életjáradék 
Zrt. törvényes működésének biztosítása. 
 
Érintettek köre: Az Életjáradék Zrt.-vel jogviszonyban álló panaszos természetes, illetve egyéb panaszt 
benyújtó természetes személy. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az Életjáradék Zrt.-vel életjáradéki szerződéses vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban álló érintett, továbbá ezen szerződések előkészítése érdekében az Életjáradék Zrt.-vel 
kapcsolatban álló érintett vonatkozásában az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
történik a szerződés érdekében feltétlenül szükséges személyes adatok vonatkozásában a szerződés 
előkészítésének időtartama és a szerződés hatálya alatt. A szerződés megszűnését követően, továbbá az 
Életjáradék Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban nem álló természetes személy panaszos érintett 
vonatkozásában végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az 
Életjáradék Zrt. jogos érdeke. Az Életjáradék Zrt. méltányolható jogos érdeke, hogy a polgári jogi 
elévülési időn belül igazolni tudja a panaszügyintézés körülményeit, az Életjáradék Zrt. döntéseinek, 
intézkedéseinek jogosságát, ezzel alátámasztva működésének törvényességét, valamint jogi eljárás 
keretében érvényesíteni tudja jogi igényét. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben 
magánszférájára nézve negatív hatás nem éri. A polgári jogi elévülési időn belül az érintett jogos érdekét is 
szolgálja az ügyintézés dokumentumainak megőrzése, a panaszügyintézéshez szükséges dokumentumok 
tárolása, amennyiben harmadik személy kíván jogi igényt érvényesíteni az érintettel szemben. Az 
Életjáradék Zrt. jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 
3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Kezelt adatok köre: Az Életjáradék Zrt. a panaszkezelés során a következő adatokat rögzítheti a 
panaszkezelési nyilvántartásban, illetve azokat a panaszos is megadhatja a panaszbejelentésében: 
 

- érintett panaszos neve; 
- érintett panaszos által megadott elérhetőségek adatai (e-mail cím, telefonszám, postacím); 
- panasszal érintett ügyszám; 
- panaszbejelentés rövid leírása, tartalma; 
- panasz beérkezésének időpontja; 
- panasz rendezése érdekében tett intézkedések vagy a panasz elutasításának indokai; 
- panasz megválaszolásának időpontja. 
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Az adatkezelés időtartama: Az Életjáradék Zrt.-vel életjáradéki szerződéses vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban álló érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a szerződés hatálya, illetve a 
szerződés megszűnését követően a polgári jogi elévülési idő. Az Életjáradék Zrt.-vel szerződéses 
viszonyban nem álló panaszos érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a panasz 
megválaszolását követően a polgári jogi elévülési idő. 
 
 

IV. Az Életjáradék Zrt. alaptevékenysége keretében végzett adattovábbítási 
műveletei 

 
IV.1. Adattovábbítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), az Elektronikus 

Aukciós Rendszer (EAR) üzemeltetője részére 
 
Az Életjáradék Zrt. a megüresedett ingatlanok értékesítése során a nyertes ajánlattevővel megkötött 
adásvételi szerződés másolatát továbbítja az MNV Zrt.-nek. A szerződéssel egyidejűleg továbbított 
személyes adatok: 
 

- érintett neve; 
- érintett születési családi és utóneve; 
- érintett születési helye és ideje; 
- érintett anyja születési neve; 
- érintett személyi azonosító jele; 
- érintett személyi igazolványának száma; 
- érintett lakcímkártya azonosító száma; 
- érintett adóazonosító jele; 
- érintett lakóhelye; 
- érintett állampolgársága. 

 
Adattovábbítás célja: Az adásvételi szerződés megküldésével az Életjáradék Zrt. igazolja, az MNV Zrt. felé 
a szerződés létrejöttét, igényli az MNV Zrt.-től a vételár részét képező árverési biztosíték összegét, továbbá 
igazolja, hogy az árverés során az Értékesítési szabályzat rendelkezései szerint járt el. 
 
Adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az árverési vevővel kötendő 
adásvételi szerződés előkészítése és teljesítése, a vételár részét képező árverési biztosíték igénylése, a 
szerződés létrejöttének igazolása.  
 
Adattovábbítás időtartama: Az adattovábbításra az adásvételi szerződés megkötését követően egy 
alkalommal kerül sor a fenti célok érdekében. 
 
Adattovábbítás címzettje: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

- cégjegyzékszám: 01-10-045784; 
- székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
- elérhetőség: +36 1 237 4400, info@mnvzrt.hu; 
- honlap: www.mnvzrt.hu  

 
IV.2. Adattovábbítás az adásvételi szerződés elkészítésénél és ellenjegyzésénél közreműködő ügyvéd  

részére 
 
Az Életjáradék Zrt. az érintettek adásvételi szerződés megkötéséhez és a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartási átvezetéséhez szükséges következő személyes adatait továbbítja az Életjáradék Zrt. által    
megbízott ügyvéd részére: 
 

- érintett neve; 
- érintett születési családi és utóneve; 
- érintett születési helye és ideje; 
- érintett anyja születési neve; 
- érintett személyi azonosító jele; 
- érintett adóazonosító jele; 
- érintett lakóhelye; 

mailto:info@mnvzrt.hu
http://www.mnvzrt.hu/
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- érintett állampolgársága; 
- érintett telefonszáma 
- érintett e_mail címe; 
- az ingatlan helyrajzi száma; 
- az ingatlan természetbeni címe. 

 
Adattovábbítás célja: Adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése, az Életjáradék Zrt. képviselete, 
a kapcsolódó ügyvédi feladatok ellátása. 
 
Adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az árverési vevővel kötendő 
adásvételi szerződés előkészítése és teljesítése. 
 
Adattovábbítás időtartama: Az adattovábbításra az árverés sikeres lezárását követően egy alkalommal 
kerül sor a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés érdekében a jogügylet létrejöttéig tart. 
 
Adattovábbítás címzettje: Sárhegyi És Társai Ügyvédi Iroda 

- irodavezető: Dr. Sárhegyi Zoltán; 
- KASZ: 36068064; 
- székhely: 1022 Budapest, Árvácska utca 6.; 
- elérhetőség: +36 1 20 90180, honlap: www.sarhegyi.hu 

 
IV.3. Hatósági, bírósági megkeresés alapján történő adattovábbítás, illetőleg az Életjáradék Zrt. által 

kezdeményezett eljárások 
 
Az Életjáradék Zrt. személyes adatok eseti továbbítását végzi, amennyiben hatóság, bíróság, egyéb 
közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szerv, szervezet vagy személy az adattovábbítást az Életjáradék Zrt. 
számára megfelelő jogszabályi hivatkozás mellett előírja.  
 
Az Életjáradék Zrt. személyes adatok eseti továbbítására abban az esetben is jogosult, ha bírósági peres 
nem peres, illetőleg hatósági eljárás kezdeményezője az Életjáradék Zrt. Az eljárás kezdeményezésére 
kizárólag a vonatkozó jogszabály adatkezelési előírásainak megfelelően kerül sor. Az Életjáradék Zrt. a 
legszükségesebb, az eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges adatkörök továbbítását végzi.  

 
 

V. Adatfeldolgozók adatkezelése az Életjáradék Zrt. alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan 

 
Az Életjáradék Zrt. adatkezelési tevékenysége során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe 
szerződés alapján. A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás 
az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hozhatnak, 
kizárólag az Életjáradék Zrt.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.  
 

Adatfeldolgozó adatai: Adatkezelési tevékenység leírása: 

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 70. 
telefonszáma: +36-1/209-0400 
központi e-mail címe: titkarsag@hssc.hu 

Az adatfeldolgozó bérszámfejtési szolgáltatást 
nyújt az Életjáradék Zrt. részére,  

Magyar Posta Zrt. 
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
telefonszáma: +36-1/767 8282 
központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Postai küldeményforgalmi szolgáltatások 
nyújtása. 

BALANSZ-AUDIT Kft. 
székhelye: 1162 Budapest, Csömöri u. 346. 
telefonszáma: (1) 342 6468 
központi e-mail címe: info@balanszaudit.hu 

Az Életjáradék Zrt.-re vonatkozó belső ellenőri 
feladatok ellátása megbízási szerződés alapján, 
amely együtt jár az ellenőrzési tevékenység 
elvégzéséhez szükséges személyes adatok 
megismerésével.  

http://www.sarhegyi.hu/
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PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 
székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 
telefonszáma: +36 (1) 461 9100 
központi e-mail címe: info@hu.pwc.com 

Az Életjáradék Zrt.-re vonatkozó könyvvizsgálati 
tevékenység ellátása megbízási szerződés 
alapján, mely együtt jár az ellenőrzési 
tevékenység elvégzéséhez elengedhetetlen 
személyes adatok megismerésével. 

EOMA Kft. 
Székhely: 2200 Monor, Fráter Gy. u. 9. 
Központi email címe: eomakft@gmail.com 

Az Életjáradék Zrt. ingatlanjainak és 
járadékosainak adataiból, megbízás alapján, 
készít kimutatásokat. 

Hajnalka Zsolt ev. 
Székhely: 1148 Budapest, Lengyel u. 33. ¼. 
Telefonszám: +36 (20) 418 6891 
Központi email címe: hajnalka.zsolt@gmail.com 

Az Életjáradék Zrt. megbízásából NPV számítás 
készítése. 

City-Form 2000 Kft. 
Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki ú 25.c. 
Telefonszám: +36 (1) 242 2229 
Központi email címe: cityfomr@cityform.hu 

Az Életjáradék Zrt. megbízásából egyedi ingatlan 
értékbecslés készítése. 

A.N.Z.S.Ó. Kft 
Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2. 
Telefonszám: +36 (1) 236 4920 
Központi email címe: rendik.zoltan@anzso.hu  

Az Életjáradék Zrt. megbízásából egyedi ingatlan 
értékbecslés készítése. 

DEEPBLUE Informatikai Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 22. 5. em. 3. 
Telefonszám:+36 (1) 889 6220  
Központi email címe: kuti.attila@deepblue.hu 

Az Életjáradék Zrt. megbízásából IT  
üzemeltetési szolgáltatás. 

SIGNÁL IDUNA Biztosító Zrt. 
székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50, 1123 
Telefonszám: +36 (1) 458 4200 
Központi email cím: info@signal.hu 

Az Életjáradék Zrt. által megadott adatok 
alapján  ingatlanok és ingóságok biztosítása, 
káresemények kivizsgálása, kárrendezés 

Eco Energy Group Kft.  
Székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 6. 
Telefonszám: +36 (70)297-7744 
Központi email címe: info@e-tanusitas.eu 

Az Életjáradék Zrt. megbízásából egyedi ingatlan 
energia tanúsítvány készítése. 

 
Az ingatlanok karbantartásához, a hibajavításokhoz, műszaki ellenőrzésekhez kapcsolódó egyedi 
megbízások alapján történő adatátadás esetén az adatkezeléshez kapcsolódó egyedi tájékoztatás ezzel 
egyidejűleg kerül ismertetésre. 

 
 

VI. Személyes adatok tárolása és biztonsága 
 

VI.1. Számviteli törvény szerinti iratmegőrzési idő 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján az Életjáradék Zrt. az üzleti évről 
készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi 
kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást 
olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. 
 

VI.2. Papír alapú dokumentumok kezelése 
 
Az Életjáradék Zrt. alaptevékenységével összefüggésben keletkezett, személyes adatot tartalmazó papír 
alapú levél, küldemény, egyéb dokumentumok jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel 
védett helyiségben kerülnek elhelyezésre. A papír alapon tárolt adatokhoz kizárólag az Életjáradék Zrt. 
munkavállalói, megbízottai férhetnek hozzá. A személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum 

mailto:eomakft@gmail.com
mailto:cityfomr@cityform.hu
https://www.google.hu/search?q=a.n.z.s.ó.+2001+kft&rlz=1C1GCEA_enHU749HU749&oq=a.n.z.s.ó.+2001+kft&aqs=chrome..69i57j0.9783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:kuti.attila@deepblue.hu
https://www.google.hu/search?q=signal+iduna&rlz=1C1GCEA_enHU749HU749&oq=signal+iduna&aqs=chrome..69i57j0l5.72588j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@signal.hu
https://www.google.hu/search?q=a.n.z.s.ó.+2001+kft&rlz=1C1GCEA_enHU749HU749&oq=a.n.z.s.ó.+2001+kft&aqs=chrome..69i57j0.9783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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kizárólag iratmegsemmisítő segítségével semmisíthetőek meg. Az Életjáradék Zrt. munkavállalói a folyó 
munka során nem használt papír alapú dokumentumokat kötelesek a munkaidő leteltével az arra 
rendelkezésre álló irodai bútorban zártan elhelyezni. 
 

VI.3. Informatikai rendszerben tárolt személyes adatok kezelése 
 
Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag az Életjáradék Zrt. munkatársai, valamint az Életjáradék Zrt. 
utasítása szerint eljáró adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az Életjáradék Zrt. adatkezelése során a 
következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázat 
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja:  

• hozzáférés bizalmi jellegének biztosítása felhasználóazonosítással és jogosultságok kezelésével; 

• az elektronikusan tárolt adatok vonatkozásában belépésre, az adatokhoz való hozzáférésre 

kizárólag az Életjáradék Zrt. munkavállalói, megbízottai jogosultak; 

• az adatokról készített biztonsági mentés biztosításával fizikai vagy műszaki incidens esetén a 

személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását az észleléstől számított 

legfeljebb 12 óra elteltével vissza lehet állítani; 

• az Életjáradék Zrt. munkavállalóinak munkaállomásai és a csatlakozó informatikai rendszer 
védelméről az ezen feladattal szerződés alapján megbízott adatfeldolgozó gondoskodik. Az 
adatfeldolgozó az informatikai környezetet az Életjáradék Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés 
keretében biztosítja, illetve üzemelteti, beleértve a tűzfal és vírusirtó szolgáltatást és a mentési, 
naplózási rendet. 
 
A megüresedett ingatlanok értékesítésével kapcsolatos, II.2.1. pont szerinti adatkezelés 
tekintetében a szerződés előkészítése érdekében az EAR árverés vonatkozásában az érintettre 
vonatkozó személyes adatok tárolása az MNV Zrt. által üzemeltetett EAR felületén (https://e-
arveres.mnv.hu/) történik az ott közzétett Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatban 
(https://e-
arveres.mnv.hu/attachment/0/36566/EAR_Felhasznalasi_es_Adatkezelesi_Szabalyzat_20180125.
pdf) foglaltaknak megfelelően. 

 
 

VII. Érintettek jogai 

 
VII.1. A személyes adatok törlése, adatkezelési hozzájárulás visszavonása 

 
Az Életjáradék Zrt. köteles törölni a kezelt személyes adatot, ha 

a) az érintett azt kéri, illetőleg hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha a GDPR az adatok 
további kezelését lehetővé teszi; 

b) az adatkezelés célja megszűnt; 

c) az érintett tiltakozik az Életjáradék Zrt. jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, kivéve, 
ha az Életjáradék Zrt. képes közérthetően bizonyítani az érintett számára az 
adatkezelés jogosságát; 

d) a személyes adatokat az Életjáradék Zrt. jogellenesen kezelte; 
e) az adatkezelés határideje eltelt. 

 
Az érintett kérelmet nyújthat be személyes adatainak törlése iránt, illetőleg ha az Adatkezelő az érintett 
hozzájárulása alapján kezeli személyes adatát, bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 

VII.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az Életjáradék Zrt. korlátozza a személyes adatok kezelését, ha 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás a 
pontosításhoz szükséges időtartamra vonatkozik; 

b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi adatainak törlését és kéri a felhasználás 
korlátozását; 

https://e-arveres.mnv.hu/
https://e-arveres.mnv.hu/
https://e-arveres.mnv.hu/attachment/0/36566/EAR_Felhasznalasi_es_Adatkezelesi_Szabalyzat_20180125.pdf
https://e-arveres.mnv.hu/attachment/0/36566/EAR_Felhasznalasi_es_Adatkezelesi_Szabalyzat_20180125.pdf
https://e-arveres.mnv.hu/attachment/0/36566/EAR_Felhasznalasi_es_Adatkezelesi_Szabalyzat_20180125.pdf
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c) az adatkezelési cél megszűnt, de az érintett kéri adatainak kezelését jogi igénye 
érvényesítéséhez; 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Életjáradék Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha a fenti 
feltételek egyike fennáll. 
 

VII.3. A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Életjáradék Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Életjáradék Zrt. az érintett külön kérése nélkül is köteles 
pontosítani, javítani az általa helytelenül kezelt adatot. 
 

VII.4. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Életjáradék 
Zrt. által folytatott adatkezelés az Életjáradék Zrt. jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén az Életjáradék 
Zrt. kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha bizonyítja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez 
az érintett érdekeivel szemben. 
 

VII.5. Az érintett hozzáférési joga 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az Életjáradék Zrt.-től kérelmére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e („hozzáférési jog”). Az Életjáradék Zrt. az érintett 
kérésére külön tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, a továbbítással érintett 
címzettek, az adatkezelés időtartama, az érintetti jogok gyakorlása, a felügyeleti hatóságnál történő 
panasztétel, az adatok forrása tekintetében. Az Életjáradék Zrt. általánosságban köteles teljes körű és 
közérthető tájékoztatást nyújtani az érintett részére az adatkezeléssel összefüggő lényeges 
körülményekről. Ha az érintett kéri, az Életjáradék Zrt. a személyes adatok másolatát rendelkezésére 
bocsátja. 
 

VII.6. Érintetti kérelmek benyújtásának, kezelésének rendje 
 
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmeiket szóban (személyesen), vagy 
írásban (személyesen, e-mailben, postai úton) jelenthetik be az Életjáradék Zrt. elérhetőségin.  
 
Az Életjáradék Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, kért információkról. A 
tájékoztatást az Életjáradék Zrt. az érintett által kért módon adja meg. 
 
Ha a kérelmet benyújtó személy kiléte kétséges, az Életjáradék Zrt. az érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges további információkat kérhet. Az Életjáradék Zrt. a kiegészítő tájékoztatásra 
felhívó levelét a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi.  
 
Az Életjáradék Zrt. az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés tekintetében külön díjazást 
főszabály szerint nem számít fel, kizárólag abban a kivételes esetben, ha a kérelem egyértelműen 
megalapozatlan vagy az érintett az adatokról többszöri másolatot kér és a kérelem teljesítése különösen 
jelentős adminisztratív költséggel jár. 
 

VII.7. Érintett jogorvoslati lehetőségei 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál benyújtható panasz 
 
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adataival kapcsolatos kérelmét az Életjáradék Zrt.-nek 
nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban súlyos jogsérelem érte, illetőleg az Életjáradék Zrt. az adatkezelés során nem tartja be a 
GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult 
panaszbejelentést tenni.  
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Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal 
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: 

• székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
• telefon: +36 (1) 391-1400 
• fax: +36 (1) 391-1410 
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
• honlap: www.naih.hu  

 
Bírósághoz fordulás joga 
 
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Életjáradék Zrt. 
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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1. sz. melle klet 
 
 

Érdekmérlegelési teszt 
az e letja rade ki szerzo de s megszu ne se t ko veto en az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke alapja n to rte no  

adatkezele s vonatkoza sa ban 
 
 

1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei 
 
A NET E letja rade k Zrt. (Adatkezelo ) az e letja rade ki szerzo de sek megko te se e s teljesí te se hez 
szu kse ges adatok vonatkoza sa ban az e letja rade ki szerzo de s megszu ne se t ko veto en a GDPR 6. cikk 
(1) bekezde s f) pontja szerint az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke alapja n adatkezele st folytat.  
 
A GDPR 6. cikk (1) bekezde s b) pontja alapja n az adatkezele s jogszeru , ha olyan szerzo de s 
teljesí te se hez szu kse ges, amelyben az e rintett az egyik fe l, illetve az a szerzo de s megko te se t 
megelo zo en az e rintett ke re se re to rte no  le pe sek megte tele hez szu kse ges. 
 
A Ptk. 6:22. § (1) bekezde se ben meghata rozott a ltala nos ele vu le si rendelkeze sei szerint ha e to rve ny 
elte ro en nem rendelkezik, a ko vetele sek o t e v alatt e vu lnek el. 
 

2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata 
 
A Ptk. fenti rendelkeze se bo l ko vetkezo en az E letja rade k Zrt.-vel szerzo de st ko to  fe l vagy ma s szeme ly, 
illetve hato sa g a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l ige nyt e rve nyesí thet a szerzo de sko te s, a szerzo de s 
teljesí te se, valamint a szerzo de s megszu ne se vonatkoza sa ban, amely szu kse gesse  teszi a fent 
re szletezett adatkezele st. Az e rintett ugyanakkor jogosult arra, hogy ba rmikor tiltakozzon szeme lyes 
adatainak kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos 
e rdeke n alapul. Tiltakoza s esete n az E letja rade k Zrt. kiza ro lag akkor kezelheti tova bb az e rintett 
adatait, ha bizonyí tja, hogy jogos e rdeke elso bbse get e lvez az e rintett e rdekeivel szemben. 
 

3. A NET Életjáradék Zrt. jogos érdekének meghatározása 
 
Az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  jogos e rdeke e s az adatkezele s ce lja, hogy a szerzo de sko te s 
megszu ne se esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja a szerzo de sko te s, a szerzo de s 
teljesí te se nek, valamint a szerzo de s megszu ne se nek ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, 
inte zkede seinek jogossa ga t, ezzel ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t.  
 

4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának 
meghatározása 

 
Az adatkezele s ce lja, hogy a szerzo de sko te s megszu ne se esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l 
igazolni tudja a szerzo de sko te s, a szerzo de s teljesí te se nek, valamint a szerzo de s megszu ne se nek 
ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, inte zkede seinek jogossa ga t, ezzel ala ta masztva 
mu ko de se nek to rve nyesse ge t. Az adatkezele s ido tartama: az e letja rade ki szerzo de s megszu ne se to l 
sza mí tott polga ri jogi ele vu le si ido . 
 

5. Az érintett jogos érdekének meghatározása 
 
Az e rintett e rdeke az adatkezele ssel szemben egyre szt az esetlegesen szu kse gtelen adatkezele sek 
elkeru le se, tova bba  informa cio s o nrendelkeze si joga nak gyakorla sa. 
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6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az 
érintetti jogokat, várakozásokat. 

 
A NET E letja rade k Zrt.-nek a fent kifejtettek e s azok o sszevete se alapja n le nyeges e s jogos e rdeke 
fu zo dik az 1. pontban ko ru lí rt adatok kezele se hez e s az e rintett jogai ara nyosan keru lnek 
korla toza sra az ala bbiak szerint: 

a) A NET E letja rade k Zrt. fent ko ru lí rt adatkezele s GDPR 6. cikk (1) bekezde s b) pontja ban 
ko ru lí rt felhatalmaza s, valamint Ptk. 6:22. § (1) bekezde se bo l eredo  ige nye rve nyesí te si 
hata rido  alapja n az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  jogos e rdeke, hogy a szerzo de sko te s 
megszu ne se esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja a szerzo de sko te s, a 
szerzo de s teljesí te se nek, valamint a szerzo de s megszu ne se nek ko ru lme nyeit, az E letja rade k 
Zrt. do nte se nek jogossa ga t ezzel ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t; 

b) A NET E letja rade k Zrt. ugyanakkor ta je koztatja az e rintettet az adatkezele s te nye ro l, 
egyideju leg az o t megilleto  tiltakoza s joga ro l, melynek kerete ben jogosult arra, hogy 
ba rmikor tiltakozzon szeme lyes adatainak kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal 
folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke n alapul. 

 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása 

 
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában 
fennáll. Az Életjáradék Zrt. jogos érdekének figyelembevételével a szerződéskötés 
megszűnéséig benyújtott dokumentumok, az Életjáradék Zrt. rendelkezésére bocsátott 
személyes adatok kezelése indokolt.  
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2. sz. melle klet 
 
 

Érdekmérlegelési teszt 
az ada sve teli szerzo de s meghiu sula sa t ko veto en az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke alapja n to rte no  

adatkezele s vonatkoza sa ban 
 
 

1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei 
 
A NET E letja rade k Zrt. (Adatkezelo ) az e rte kesí teni kí va nt ingatlan ada sve teli szerzo de se nek 
megko te se e s teljesí te se hez szu kse ges adatok vonatkoza sa ban az ada sve teli szerzo de s meghiu sula sa t 
ko veto en a GDPR 6. cikk (1) bekezde s f) pontja szerint az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke alapja n 
adatkezele st folytat.  
 
A GDPR 6. cikk (1) bekezde s b) pontja alapja n az adatkezele s jogszeru , ha olyan szerzo de s 
teljesí te se hez szu kse ges, amelyben az e rintett az egyik fe l, illetve az a szerzo de s megko te se t 
megelo zo en az e rintett ke re se re to rte no  le pe sek megte tele hez szu kse ges. 
 
A Ptk. 6:22. § (1) bekezde se ben meghata rozott a ltala nos ele vu le si rendelkeze sei szerint ha e to rve ny 
elte ro en nem rendelkezik, a ko vetele sek o t e v alatt e vu lnek el. 
 

2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata 
 
A Ptk. fenti rendelkeze se bo l ko vetkezo en az E letja rade k Zrt.-vel szerzo de st ko to  fe l vagy ma s szeme ly, 
illetve hato sa g a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l ige nyt e rve nyesí thet a szerzo de sko te s, a szerzo de s 
teljesí te se, valamint a szerzo de s meghiu sula sa vonatkoza sa ban, amely szu kse gesse  teszi a fent 
re szletezett adatkezele st. Az e rintett ugyanakkor jogosult arra, hogy ba rmikor tiltakozzon szeme lyes 
adatainak kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos 
e rdeke n alapul. Tiltakoza s esete n az E letja rade k Zrt. kiza ro lag akkor kezelheti tova bb az e rintett 
adatait, ha bizonyí tja, hogy jogos e rdeke elso bbse get e lvez az e rintett e rdekeivel szemben. 
 

3. A NET Életjáradék Zrt. jogos érdekének meghatározása 
 
Az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  jogos e rdeke e s az adatkezele s ce lja, hogy a szerzo de sko te s 
meghiu sula sa esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja a szerzo de sko te s, a 
szerzo de sko te s meghiu sula sa nak ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, inte zkede seinek 
jogossa ga t, ezzel ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t.  
 

4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának 
meghatározása 

 
Az adatkezele s ce lja, hogy a szerzo de sko te s meghiu sula sa esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l 
igazolni tudja a szerzo de sko te s, a szerzo de sko te s meghiu sula sa nak ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. 
do nte seinek, inte zkede seinek jogossa ga t, ezzel ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t. Az 
adatkezele s ido tartama: az ada sve teli szerzo de s meghiu sula sa to l sza mí tott polga ri jogi ele vu le si ido . 
 

5. Az érintett jogos érdekének meghatározása 
 
Az e rintett e rdeke az adatkezele ssel szemben egyre szt az esetlegesen szu kse gtelen adatkezele sek 
elkeru le se, tova bba  informa cio s o nrendelkeze si joga nak gyakorla sa. 
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6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az 
érintetti jogokat, várakozásokat. 

 
A NET E letja rade k Zrt.-nek a fent kifejtettek e s azok o sszevete se alapja n le nyeges e s jogos e rdeke 
fu zo dik az 1. pontban ko ru lí rt adatok kezele se hez e s az e rintett jogai ara nyosan keru lnek 
korla toza sra az ala bbiak szerint: 

a) A NET E letja rade k Zrt. fent ko ru lí rt adatkezele s GDPR 6. cikk (1) bekezde s b) pontja ban 
ko ru lí rt felhatalmaza s, valamint Ptk. 6:22. § (1) bekezde se bo l eredo  ige nye rve nyesí te si 
hata rido  alapja n az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  jogos e rdeke, hogy a szerzo de sko te s 
meghiu sula sa esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja a szerzo de sko te s e s a 
szerzo de s meghiu sula sa nak ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte se nek jogossa ga t ezzel 
ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t; 

b) A NET E letja rade k Zrt. ugyanakkor ta je koztatja az e rintettet az adatkezele s te nye ro l, 
egyideju leg az o t megilleto  tiltakoza s joga ro l, melynek kerete ben jogosult arra, hogy 
ba rmikor tiltakozzon szeme lyes adatainak kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal 
folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke n alapul. 

 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása 

 
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában 
fennáll. Az Életjáradék Zrt. jogos érdekének figyelembevételével a szerződés meghiúsulásáig 
benyújtott dokumentumok, az Életjáradék Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelése indokolt.  
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3. sz. melle klet 

 
Érdekmérlegelési teszt 

a szerzo de s megszu ne se t ko veto en, tova bba  az E letja rade k Zrt.-vel szerzo de ses jogviszonyban nem 
a llo  terme szetes szeme ly panaszos e rintett vonatkoza sa ban ve gzett adatkezele s vonatkoza sa ban 

 
 

1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei 
 
A NET E letja rade k Zrt. (Adatkezelo ) alapteve kenyse ge hez kapcsolo do  panaszok kivizsga la sa, a 
szu kse ges inte zkede sek megte tele, a panaszos panaszkezele s eredme nye ro l to rte no  ta je koztata sa e s 
az E letja rade k Zrt. to rve nyes mu ko de se nek biztosí ta sa e rdeke ben a GDPR 6. cikk (1) bekezde s f) 
pontja szerint az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke alapja n adatkezele st folytat.  
 
A fogyaszto ve delemro l szo lo  1997. e vi CLV. to rve ny 17/A § (5) bekezde se meghata rozza, hogy mely 
adatokat kell tartalmaznia a panaszro l felvett jegyzo ko nyvnek, tova bba  (7) bekezde se nek 
rendelkeze sei szerint az adatkezelo  a panaszro l felvett jegyzo ko nyvet e s a va lasz ma solati pe lda nya t 
o t e vig ko teles mego rizni, e s azt az elleno rzo  hato sa goknak ke re su kre bemutatni. 
 
A Ptk. 6:22. § (1) bekezde se ben meghata rozott a ltala nos ele vu le si rendelkeze sei szerint ha e to rve ny 
elte ro en nem rendelkezik, a ko vetele sek o t e v alatt e vu lnek el. 
 

2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata 
 
A Ptk. fenti rendelkeze se bo l ko vetkezo en az E letja rade k Zrt.-vel szemben panaszt elo terjeszto  fe l, 
illetve hato sa g a fogyaszto ve delmi to rve nyben elo í rt, illetve a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l ige nyt 
e rve nyesí thet a panaszkezele s vonatkoza sa ban, amely szu kse gesse  teszi a fent re szletezett 
adatkezele st. Az e rintett ugyanakkor jogosult arra, hogy ba rmikor tiltakozzon szeme lyes adatainak 
kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke n 
alapul. Tiltakoza s esete n az E letja rade k Zrt. kiza ro lag akkor kezelheti tova bb az e rintett adatait, ha 
bizonyí tja, hogy jogos e rdeke elso bbse get e lvez az e rintett e rdekeivel szemben. 
 

3. A NET Életjáradék Zrt. jogos érdekének meghatározása 
 
Az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  jogos e rdeke, hogy a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja 
a panaszu gyinte ze s ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, inte zkede seinek jogossa ga t, ezzel 
ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t, valamint jogi elja ra s kerete ben e rve nyesí teni tudja jogi 
ige nye t. 
 

4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának 
meghatározása 

 
Az adatkezele s ce lja, hogy a szerzo de sko te s meghiu sula sa esete n a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l 
igazolni tudja a panaszu gyinte ze s ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, inte zkede seinek 
jogossa ga t, ezzel ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t, valamint jogi elja ra s kerete ben 
e rve nyesí teni tudja jogi ige nye t. Az adatkezele s ido tartama: az ada sve teli szerzo de s meghiu sula sa to l 
sza mí tott polga ri jogi ele vu le si ido . 
 

5. Az érintett jogos érdekének meghatározása 
 
Az e rintett e rdeke az adatkezele ssel szemben egyre szt az esetlegesen szu kse gtelen adatkezele sek 
elkeru le se, tova bba  informa cio s o nrendelkeze si joga nak gyakorla sa. Az e rintettet egyebekben az 
adatkezele ssel o sszefu gge sben maga nszfe ra ja ra ne zve negatí v hata s nem e ri. 
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6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az 
érintetti jogokat, várakozásokat. 

 
A NET E letja rade k Zrt.-nek a fent kifejtettek e s azok o sszevete se alapja n le nyeges e s jogos e rdeke 
fu zo dik az 1. pontban ko ru lí rt adatok kezele se hez e s az e rintett jogai ara nyosan keru lnek 
korla toza sra az ala bbiak szerint: 

a) A NET E letja rade k Zrt. fent ko ru lí rt adatkezele s a fogyaszto ve delemro l szo lo  1997. e vi CLV. 
to rve ny 17/A § (5) e s (7) bekezde se ben meghata rozott felhatalmaza s, valamint Ptk. 6:22. § 
(1) bekezde se bo l eredo  ige nye rve nyesí te si hata rido  alapja n az E letja rade k Zrt. me lta nyolhato  
jogos e rdeke, a polga ri jogi ele vu le si ido n belu l igazolni tudja a panaszu gyinte ze s 
ko ru lme nyeit, az E letja rade k Zrt. do nte seinek, inte zkede seinek jogossa ga t, ezzel 
ala ta masztva mu ko de se nek to rve nyesse ge t, valamint jogi elja ra s kerete ben e rve nyesí teni 
tudja jogi ige nye t; 

b) A NET E letja rade k Zrt. ugyanakkor ta je koztatja az e rintettet az adatkezele s te nye ro l, 
egyideju leg az o t megilleto  tiltakoza s joga ro l, melynek kerete ben jogosult arra, hogy 
ba rmikor tiltakozzon szeme lyes adatainak kezele se ellen, ha az E letja rade k Zrt. a ltal 
folytatott adatkezele s az E letja rade k Zrt. jogos e rdeke n alapul. 

 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása 

 
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában 
fennáll.  
 


