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Correct 
Zálogház 

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés 
időtartama 

Hozzáférhetőség 

Kereskedelmi név, születési 
név 

érintettől 
származó 

Szerződés létrehozása, 
tartalmának 
meghatározása, 
módosítása, teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
és c) pont szerinti 
Szerződés teljesítése, 
számlakibocsátás 

Szerződés 
teljesítéséhez és 
számlázáshoz 
tartozó éves 
beszámoló 
időpontjától 
számított 8 évig 
(indok: számlázási 
adat).  

becsüsök, 
adatszolgáltatást 
kezelő személyek, 
ügyvezetők, 
rendszergazdák 

Szerződésből származó 
díjak számlázása 

Igény- és jogérvényesítés, 
csalás megelőzése, 
kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – 
Jogos érdek 

ügyfél 
azonosítása,pénzmosás 
és terrorizmus 
megelőzéséről szóló 
jogszabálynak való 
megfelelés 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – 
Jogos érdek 

2017. évi LIII. 
törvény 4. 7 § (2)  
aa), ab) és (8) 
alapján másolatot 
készít, amit 
jogszabályok alapján 
a bizonylattal, 
adatkezelési lappal 
együtt 8 évig tárol 

Kommunikáció biztosítása GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – 
Jogos érdek 

cím adatok 
(város, irányító 
szám, utca, 
házszám, emelet, 
ajtó) 

érintettől 
származó 

ügyfél azonosítása, 
pénzmosás és 
terrorizmus 
megelőzéséről szóló 
jogszabálynak való 
megfelelés 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
szerinti Jogi 
kötelezettség teljesítése 
– számlakibocsátás 

2017. évi LIII. 
törvény 4. 7 § (2)  af) 
és (8) alapján 
másolatot készít, 
amit jogszabályok 
alapján a 
bizonylattal, 
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Kommunikáció biztosítása GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – 
Jogos érdek 

adatkezelési lappal 
együtt 8 évig tárol 

anyja neve érintettől 
származó 

ügyfél azonosítása, 
pénzmosás és 
terrorizmus 
megelőzéséről szóló 
jogszabálynak való 
megfelelés 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
szerinti Jogi 
kötelezettség teljesítése 
– számlakibocsátás 

2017. évi LIII. 
törvény 4. 7 § (2)  
ae) és és (8) alapján 
másolatot készít, 
amit jogszabályok 
alapján a 
bizonylattal, 
adatkezelési lappal 
együtt 8 évig tárol 

születési hely, 
idő 

érintettől 
származó 

2017. évi LIII. 
törvény 4. 7 § (2)  
ad) és (8) alapján 
másolatot készít, 
amit jogszabályok 
alapján a 
bizonylattal, 
adatkezelési lappal 
együtt 8 évig tárol 

személy 
azonosító 
igazolvány szám 

érintettől 
származó 

2017. évi LIII. 
törvény 4. 7 § (2)  ag) 
és (8) alapján 
másolatot készít, 
amit jogszabályok 
alapján a 
bizonylattal, 
adatkezelési lappal 
együtt 8 évig tárol 


