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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ESETI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 
 
1. BEVEZETÉS 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Unió 2016/679 számú Általános 
Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján azon természetes személyek adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik a POLITICAL CAPITAL 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a továbbiakban: Adatkezelő) részére pénzbeli vagyoni 
juttatást nyújtanak, így vele támogatási jogviszonyba kerülnek. 
 
Az érintett természetes személyek elnevezése a továbbiakban együttesen: Érintett.  

 
Adatkezelő adatai, elérhetőségei: 

 név: POLITICAL CAPITAL SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
cégjegyzékszáma: 01-09-700360;  
székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 37. 2. em. 2.,  
adószáma: 12723753-2-41 
weboldala: https://www.politicalcapital.hu/ 
email: info@politicalcapital.hu 
telefonszám: 06-20-665-0384 
 
 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  
 
Az adatkezelés célja:  

− Támogatás gyűjtésével összefüggő szükségképpeni adminisztrációs kötelezettség elvégzése 
 

 
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  
 

− A támogatás banki átutalás útján történő teljesítése során kötelezően megadandó és az Adatkezelő által 
szükségképpen megismert személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
c) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

− A támogatás banki átutalás útján történő teljesítése során nem kötelezően, hanem az Érintett által önként 
az Adatkezelő tudomására hozott egyéb adatok esetén (pl. nem kötelezően kitöltendő közleményrovatban 
feltüntetett bármilyen információ) az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett 
önkéntes hozzájárulása.  
Adatkezelő ennek kapcsán felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a közleményrovat kitöltése nem minden 
hitelintézet esetében kötelező! Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy az itt közölt információkra 
nincsen szüksége, azonban, ha eljutnak hozzá, akkor az ezt hordozó dokumentumot (ld. bankszámlakivonat) a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti jogi 
kötelezettség teljesítése során köteles kezelni. Adatkezelő erre tekintettel felhívja az Érintettek figyelmét arra is, 
hogy ezen önként megadott bármely információ mint személyes adat kezelésére adott hozzájárulását nem tudja 
visszavonni, így Adatkezelő kéri, hogy az Érintettek ennek figyelembevételével adjanak meg bármilyen személyes 
adatot vagy információt a közleményrovatban vagy mellőzzék annak kitöltését.  

− Az Adatkezelő részére a támogatás nyújtásával összefüggésben küldött üzenetek, bejelentések, az ezek 
során megadott személyes adatok esetén (Érintett neve, telefonszáma, emailcíme stb.) az adatkezelés jogalapja 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett önkéntes hozzájárulása.  

 
 

4. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA 
 
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a pénzbeli vagyoni juttatást, vagyis támogatást teljesítő személy neve, illetve 
a banki átutalás során a közlemény rovatban feltüntetett bármely egyéb adat vonatozásában közvetlenül az Érintett a 
személyes adatok közvetlen forrása. 
 
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a ténylegesen teljesített támogatás összege, a teljesítés napja, valamint a 
támogatást teljesítő személy bankszámlaszáma tekintetében az Adatkezelő irányában a fizetési rendszer működtetője, 
vagy az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát működtető bank a személyes adat közvetlen forrása, ugyanis utóbbi 
adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az Érintettől kapja az utalási rendszerek sajátossága okán. 
 
 
Amennyiben a támogatást közös bankszámláról teljesítik és ennek következtében az Adatkezelőhöz több személynév 
kerül, Adatkezelő az Érintett ellenkező jelzéséig vélelmezi, hogy az adatok megadásakor minden Érintett jelen volt, adatait 
saját maga személyesen adta meg a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek ismeretében és a személyes adataik jelen 
Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez minden Érintett hozzájárult. 
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Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a fenti vélelmet alkalmazza abban az esetben is, amennyiben a támogatás banki 
átutalás útján történő teljesítése során a közleményrovatban a bankszámla tulajdonosától eltérő személyre vonatkozó adat 
kerül feltüntetésre. 
 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA (TÁBLÁZATOS FORMÁBAN) 
 
Kezelt személyes 
adatok és kategóriái 

Az adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja  

Adatkezelés 
időtartama (törlésre 
előirányzott 
határidők) 

Adatfeldolgozók; 
a személyes adatok 
esetleges 
továbbításának 
címzettjei 

- a támogatást teljesítő 
személy neve,  

- a támogatást teljesítő 
személy 
bankszámlaszáma 

- a támogatási összeg,  
- a támogatás 

teljesítésének időpontja,  
- a közleményrovatban 

szereplő információ, 
amennyiben annak 
kitöltése kötelező az 
adott pénzintézet 
előírása szerint; 

- az átutalással 
kapcsolatban az 
Adatkezelőnek 
megküldött banki 
rendszerüzenetben 
szükségképpen 
feltüntetett egyéb 
adatok;  

A támogatás 
teljesítésével 
összefüggésben 
felmerülő adójogi- és 
számviteli 
kötelezettségek 
teljesítése, így 
különösen a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 
169. §-a szerinti jogi 
kötelezettség 
teljesítése. 

GDPR 6. Cikk (1) 
bekezdés (c) pont, 
vagyis jogszerű az 
adatkezelés, ha az az 
adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

A támogatás 
teljesítésének naptári 
évét követő év május 
31. napjától számított 8 
(nyolc) évig. 
 
 

Adatfeldolgozók: 
- Könyvelési 

szolgáltatást nyújtó 
adatfeldolgozó. 
 

- Rendszergazdai 
feladatokat ellátó 
adatfeldolgozó (az 
adatokat nem figyeli, 
de szükségképpen 
hozzáférhet 
feladatellátása során) 

 
Címzettek: azon hatósági 
szervek lehetnek, amely 
részére az 
adatszolgáltatást a 
mindenkor hatályos 
jogszabályok előírják (az 
ilyen jogszabályban előírt 
módon és terjedelemben) 
 

A támogatás banki 
átutalás útján történő 
teljesítése során az 
Érintett által az 
Adatkezelő tudomására 
hozott egyéb adatok (pl. 
közleményrovatban 
feltüntetett információ, 
amennyiben az önkéntes) 

Adatkezelőnek ezen 
személyes adatokra 
nincsen szüksége, 
azonban, ha eljutnak 
hozzá, akkor az ezt 
hordozó 
dokumentumot (ld. 
bankszámlakivonat) a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 
169. §-a szerinti jogi 
kötelezettség 
teljesítése során 
köteles kezelni. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, 
vagyis az Érintett 
önkéntes 
hozzájárulása, 
valamint  
 
GDPR 6. Cikk (1) 
bekezdés (c) pont, 
vagyis jogszerű az 
adatkezelés, ha az az 
adatkezelőre 
vonatkozó jogi 
kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges 
 

A támogatás 
teljesítésének naptári 
évét követő év május 
31. napjától számított 8 
(nyolc) évig. 
 

Adatfeldolgozók: 
- Könyvelési 

szolgáltatást nyújtó 
adatfeldolgozó. 
 

- Rendszergazdai 
feladatokat ellátó 
adatfeldolgozó (az 
adatokat nem figyeli, 
de szükségképpen 
hozzáférhet 
feladatellátása során) 

 
Címzettek: azon hatósági 
szervek lehetnek, amely 
részére az 
adatszolgáltatást a 
mindenkor hatályos 
jogszabályok előírják (az 
ilyen jogszabályban előírt 
módon és terjedelemben) 

Adatkezelő részére a 
támogatás nyújtásával 
összefüggésben küldött 
üzenetek, bejelentések, az 
ezek során megadott 
személyes adatok (Érintett 
neve, telefonszáma, 
emailcíme stb.) 
 

Üzenetek, 
bejelentések, 
kezelése, szükség 
esetén 
megválaszolása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (a) pontja, 
vagyis az Érintett 
önkéntes hozzájárulása 

Bejelentések, üzenetek 
elintézését, 
megválaszolását 
követően azonnal 
törlendő vagy az 
adatkezeléshez történő 
hozzájárulás 
visszavonásáig. 

 

 
 

6. AZ ADATKEZELÉS HELYE, MÓDJA 
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A személyes adatokat elektronikusan az ugyanezen a helyszínen található szerveren tárolja. Az Adatkezelő az ügyfelek 
adatait a GDPR által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli és az adatok védelme érdekében minden olyan 
szervezési és technikai intézkedést megtesz, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. 
Adatkezelő biztosítja, hogy a munkatársai kizárólag a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig 
férjenek hozzá a személyes adatokhoz. 
 
 

7. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
Az Adatkezelő működése során, az Érintettek részére nyújtandó szolgáltatások biztosítása céljából adatfeldolgozót 
vehet igénybe, akinek az Érintett személyes adatainak részét vagy egészét továbbítja. 

 
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek 
feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. Az adatfeldolgozók köre az 5. pont szerinti 
táblázatban kerültek feltüntetésre, illetve az alábbiak szerint részletezésre: 
 
- Könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó: Adóspektrum Kft.) (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-735511). 
 

- Rendszergazdai feladatokat ellátó adatfeldolgozó (az adatokat nem figyeli, de szükségképpen hozzáférhet 
feladatellátása során): Mediatek Kft. (cégnév) (székhelye: 5420 Túrkeve, Bercsényi u. 7.; cégjegyzékszáma: 16-09-
008830; emailes elérhetősége: info@mediatek.hu). 

 
Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben szerződést köt, amelyben meghatározza, hogy az adatfeldolgozók 
mely feltételek mellett végezhetnek adatkezelést az Adatkezelő utasítása alapján. A főbb feltételek a következők: az 
adatfeldolgozó eleget tesz a GDPR rendelkezéseinek; a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes, pontos, 
naprakész nyilvántartás vezet; megfelelő technikai, műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok 
bármely illetéktelen vagy jogellenes feldolgozásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, megváltoztatásából 
vagy nyilvánosságra kerüléséből származó esetleges károk megelőzése érdekében. 
 
Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti a szabályzatát. Az 
adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az 
adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a további adatfeldolgozó személyét jelen Tájékoztatóban 
köteles feltüntetni. 
  
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba 
foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés 
f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot. 
 
 

8. AZ ÉRINTETT JOGAI  
 

Hozzájárulás visszavonásának joga 
Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos 
nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végreha jtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét. 
Adatkezelő itt ismételten felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy a közleményrovatban önként megadott bármely 
információ mint személyes adat kezelésére adott hozzájárulását az Érintett nem tudja visszavonni, így Adatkezelő 
kéri, hogy az Érintettek ennek figyelembevételével adjanak meg bármilyen személyes adatot vagy információt a 
közleményrovatban vagy mellőzzék annak kitöltését.  

 
Hozzáférési jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi 
információkhoz hozzáférést kapjon: a az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek 
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja (különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket); a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz 
panasz benyújtásának joga; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra 
vonatkozó minden elérhető információ.  
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon 
belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

 
Helyesbítéshez való jog 
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Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 
Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”) 

 Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
b) az Érintett visszavonja a GDPR 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 GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR. 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés 
ellen; 

d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek). 
 

Az adatot az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérése esetén sem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok 
valamelyike miatt továbbra is szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
c) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

A fenti esetben Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a fenti célokból történő adatkezelésre korlátozza. 
 
Korlátozáshoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek 
bármelyike megvalósul: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 
szemben. 

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az azt kérelmező Érintettnek. 

 
Panasz és jogorvoslat 
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá 
bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben 
megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. 
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy 
választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. 

 
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz 
fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg 
társaságunkat. 

 
*** 
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