Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§-ának (4) bekezdése alapján az IZYS Egészség- és
Önsegélyező Pénztár (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20.) (továbbiakban:
Pénztár), mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja tagjait,
illetve a Pénztárba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos információkról.
1. Fogalmak
Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 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 tétele.
Egyéni egészségszámla egyenlegközlő (számlaértesítő):
A Pénztár Alapszabálya 22. b) pontja szerinti dokumentum.
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Elektronikus irat:
A pénztártag részére átadandó dokumentumoknak, nyilatkozatoknak, igazolásoknak – a
pénztártag ilyen irányú igénye esetén - az elektronikus aláírásról szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus dokumentumként történő megküldése a pénztártag
által megadott e-mail címre.
Érintettek:
A pénztártagok, a kedvezményezettek (haláleseti és szolgáltatási), az örökösök,
társkártyabirtokosok, valamint a munkáltatói tag képviseletében nevében eljáró személyek, a
munkáltatói tag tényleges tulajdonosai, a munkáltatói tag, egészségpénztári szolgáltató és
tagszervező vagy (amennyiben előzőek jogi személyek) kapcsolattartója, (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.
Hírlevél:
Az egészségpénztári szolgáltatási kört érintő jogszabályváltozásokkal, a szolgáltatások
igénybevételének feltételeivel, elszámolásokkal, nyereményjátékokkal és az egészséges
életmóddal kapcsolatos témákban való időszakonkénti tájékoztatás a Pénztár honlapján erre
feliratkozó személyek részére.
Kapcsolattartó:
A munkáltatói tag, valamint jogi személyiséggel rendelkező egészségpénztári szolgáltató és
tagszervező által kijelölt a Pénztárral való kapcsolattartásra kijelölt természetes személy.
Különleges adat:
Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat.
Öpt.:
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény.
Örökös:
Haláleseti kedvezmény jelölésének hiányában az a természetes személy, aki a pénztártag
halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik.
Pénztártag:
Az a 16. életévét betöltött természetes személy, akinek a belépési nyilatkozatát a pénztár
elfogadta (záradékolta).
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Pmt.:
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény.
Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Szolgáltatási kedvezményezett:
A pénztártag által a pénztári szolgáltatások jogosultjaként megjelölt közeli hozzátartozó.
Tagszervező:
A Pénztár részére pénztártagokat beléptető természetes személy üzletkötő.
Társkártyabirtokos:
Az a szolgáltatási kedvezményezettként bejelentett 16. életévét betöltött közeli hozzátartozó,
akinek a részére a pénztártag a főkártyához kapcsolódó társkártyát igényel.
Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben (munkáltatóban) közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással
rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább
huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő
szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
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2. Adatkezeléssel összefüggő alapvető rendelkezések

2.1.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy a Pénztár tagjai, szolgáltatási kedvezményezettjei számára az
Öpt.-ben meghatározottak szerint egészség- és az önsegélyező pénztár által nyújtható
szolgáltatásokat nyújtson, továbbá a haláleseti kedvezményezettek, illetve az örökösök
részére a pénztári számlán nyilvántartott összeget kifizesse, ideértve, hogy ezen
szolgáltatásához kapcsolódóan tagjaival kapcsolatot tartson, számukra információkat
biztosítson.
A Pénztár Pmt. alapján, az abban meghatározott adatkörben is folytat adatkezelést, ez –
figyelemmel, a Pénztárral munkáltatói tagi hozzájárulás fizetésére vonatkozólag szerződéses
jogviszonyban álló munkáltatók vonatkozásában fennálló kötelezettségekre – nem pénztártag
természetes személyek vonatkozásában is járhat személyes adatok kezelésével.
2.2.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre

Az adatkezelés kiterjed
-

pénztártag adataira,
a haláleseti kedvezményezett és szolgáltatási kedvezményezett adataira,
haláleseti kedvezményezett hiányában a pénztártag örököseinek adataira.

A kedvezményezettek személyes adatait a pénztártag adja meg a Pénztár részére, amely
személyes adatokat a Pénztár kizárólag a pénztártag által igényelt szolgáltatás nyújtása
céljából kezeli.
A kedvezményezettek és az örökös esetében az adatkezelés az Öpt.-ben foglalt, a Pénztárra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.
Az adatkezelés kiterjed a munkáltatók képviseletében, nevében a Pmt. szerinti
kötelezettségek teljesítése során eljáró személyekre (vezető tisztségviselőkre), és a tényleges
tulajdonosokra.
2.3.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a (leendő) pénztártag hozzájárulása alapján, a
kedvezményezettek és az örökös esetében az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályi előírás
alapján végezhető.
A hozzájárulással a pénztártag félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez, a
jelen tájékoztató szerint. A hozzájárulás megadása írásban, a Belépési nyilatkozat kitöltésével
történik.

4

Adatkezelési tájékoztató

A különleges adatnak minősülő egészségügyi állapotra vonatkozó adatot a Pénztár az
egészségügyi szolgáltatóktól beérkezett adatszolgáltatás alapján tárolja, jogszabály
felhatalmazása 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 tudja a pénztári szolgáltatásokat nyújtani.
A Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések során, a Pénztár által kért személyes adatok
kezelése a Pmt. kötelező előírásain alapszik.
2.4.

Az adatkezelés időtartama

A Pénztár az Öpt. alapján a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését –
kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő legalább 5 évig köteles kezelni.
Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, valamint harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, továbbá
jogszabály rendelkezése alapján az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet (pl.
számviteli bizonylatok megőrzésének ideje 8 év). Jogszabályi rendelkezés hiányában a
Pénztár az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Az ügyfélszolgálati hangfelvételek megőrzési ideje 5 év.
A Pénztár a Pmt. által előírt kötelezettségei teljesítése során birtokába jutott adatot, okiratot,
illetve annak másolatát, valamint a Pmt.-ben meghatározott hatósági bejelentés és
adatszolgáltatás teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésének a Pmt. 24. § szerinti
felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát az adatrögzítéstől, a bejelentéstől
(felfüggesztéstől) számított 8 évig köteles megőrizni. A Pmt. alapján a Pénztár birtokába jutott
adat, okirat, illetve a másolat megőrzési határideje az üzleti kapcsolat megszűnésekor
kezdődik.
A Pénztár a hárommillió-hatszázezer forint értéket elérő vagy meghaladó összegű
készpénzben (forintban, illetőleg valutában) teljesített ügyleti megbízásokat is köteles
rögzíteni, amely információt 8 évig köteles megőrizni.
2.5.

Adatkezelők, adatfeldolgozók köre

A személyes adatok megismerésére a Pénztár, továbbá az alábbi adatfeldolgozást végző
szervezetek, illetve ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak, amelyek feladatellátásához a
személyes adatok megismerése elengedhetetlen.
A Pénztár a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály által végezni rendelt olyan
tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, a Prime Fund
Services Zrt.-hez (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.) kiszervezi. A Prime Fund Services
Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:
-

ügyfélszolgálat ellátása,
adatrögzítés, nyilvántartás,
informatikai rendszer üzemeltetése,
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-

pénztári kártya gyártása és postázása,
adatfeldolgozási tevékenység elvégzése.

a

kártyagyártáshoz

kapcsolódó

Az Öpt. szerint a pénztártitoknak minősülő adatok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben a tevékenysége végzéséhez szükséges
adatok tekintetében. A kiszervezett tevékenységet végző szervezet az Öpt. alapján
közreműködőt vehet igénybe
3. A kezelt adatok köre (adatok célhoz kötöttsége)
A Pénztár kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek részére az
Alapszabályában meghatározott szolgáltatásokat nyújthassa.
A Pénztár által kezelt adatok a pénztártag hozzájárulása alapján:

6

Adatkezelési tájékoztató

Feltétlenül szükséges adatok pénztári tagság nyilvántartásához
Adat fajtája

Érintettek köre

Adatkezelés célja és indoka

Családi név és utónév

minden érintett

Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat. Az érintett ügyviteli
azonosításához, a kártyával végzett tranzakciók elszámolásához
kapcsolódó fizetési analitikában a pénztártag azonosításához
szükséges.

Születési név

minden érintett

Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Születési hely

minden érintett

Az adat megadása növeli az ügyfélazonosítás biztonságát. A Pmt. 7.
§ (3) bekezdése alapján rögzíthető adat.

Születési idő

minden érintett

Az adat megadása növeli az ügyfélazonosítás biztonságát, honlapon
történő tagi regisztrációhoz szükséges adat. A Pmt. 7. § (3) bekezdés
szerint rögzíthető adat.

Anyja születési neve

minden érintett

Azonos nevű érintettek megkülönböztetésének biztonságát elősegítő
adat. Apmt. 7. § (3) bekezdése alapján rögzíthető adat.

Állampolgárság

minden érintett

A Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Adóazonosító jel

pénztártag

Az éves adóigazolás kiadásához, adóköteles szolgáltatás igénybe
vételéhez szükséges adat

TAJ szám

pénztártag, szolgáltatási
kedvezményezett

Az egészségpénztári elszámolás alapjául szolgáló orvosi javaslatok
beazonosítására használt adat.
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Adat fajtája

Érintettek köre

Adatkezelés célja és indoka

Állandó lakcím

minden érintett

Az érintettel való pénztári ügyviteli kommunikáció alapadata (pl. kártya
kártyabirtokos részére való eljuttatása, tagi egyenlegértesítő,
adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés). A Pmt. szerint kötelezően
rögzítendő adat.

Személyi igazolvány száma
vagy Jogosítvány száma

pénztártag, szolgáltatási
kedvezményezett

Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Személyi igazolvány
érvényességének vége

pénztártag

Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Lakcímet igazoló hatósági
igazolvány száma

pénztártag

Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Nem: férfi/nő

pénztártag, szolgáltatási és haláleseti
kedvezményezett

Aláírás

minden érintett

Tagsági okiratszám

pénztártag

Az érintett ügyviteli azonosításához, az egyéni számlaforgalom
lekérdezéséhez, e-mailen történő ügyintézéshez, honlapra történő
tagi regisztrációhoz szükséges adat. Pénztári szolgáltatás
igényléséhez, az igénylés bejelentésekor kért adat.

Hangfelvétel rögzítése

pénztártag

Panaszügyek kezelése

Öpt. 64/C.§ bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése céljából
Az érintett ügyviteli azonosításához,
hitelességéhez szükséges adat

az

aláírt

nyilatkozatok

Feltétlenül szükséges jelleggel megjelölt adatok megadása a pénztári szolgáltatások nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok
utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatások nem vehetők igénybe.
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Feltétlenül szükséges adatok szolgáltatásigényléshez (a fentebb meghatározott személyes adatok mellett)
Adat fajtája

Érintettek köre

Adatkezelés célja és indoka

Ellátás alapjául szolgáló bruttó
összeg, kapott ellátás bruttó
összege, határozaton szereplő
adatok

pénztártag, kedvezményezett

CSED/GYED kiegészítéshez

A kapott ellátás összege, az
azt bizonyító iraton szereplő
adatok

pénztártag, kedvezményezett

GYES/GYET kiegészítéshez

Hitelszerződés és 3 havi
törlesztő részletet igazoló
bankkivonaton szereplő
személyes adatok

pénztártag

Lakáshitel törlesztéshez

Védendő fogyasztónak
minősítésen szereplő adatok

pénztártag

Közüzemi díjak elszámolása

Oktatási intézmény által
kiállított igazoláson szereplő
adatok

pénztártag, kedvezményezett

Óvoda/iskola/középiskola/egyetem költségeinek elszámolása

Igazoláson, végzésen,
határozaton szereplő adatok

pénztártag, kedvezményezett

Megváltozott munkaképesség kiegészítéshez
Álláskeresési segély kiegészítése
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Önkéntesen megadott adatok
Adat fajtája,

Érintettek köre

Adatkezelés célja és indoka

Értesítési cím
(amennyiben eltér az
állandó lakcímtől)

pénztártag, kedvezményezett

Az érintettel való pénztári ügyviteli kommunikáció alapadata (pl. kártya
kártyabirtokos részére való eljuttatása, tagi egyenlegértesítő,
adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés).

E-mail cím

pénztártag, kedvezményezett, munkáltatói
tag valamint jogi személyiséggel rendelkező
egészségpénztári szolgáltató és tagszervező
kapcsolattartója, a hírlevélre történő
feliratkozás esetében bárki

Kapcsolattartáshoz szükséges adat. A pénztártag elektronikus
ügyintézésre történő bejelentkezése csak az e-mail cím megadásával
rögzíthető.

Telefonszám

pénztártag, kedvezményezett, munkáltatói,
szolgáltatói és tagszervezői kapcsolattartó,
természetes személy tagszervező

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az érintettel
való hatékony kapcsolattartásra.

Bankszámlaszám

pénztártag, kedvezményezett

Az egészségügyi szolgáltatásokról benyújtott, a pénztártag által
kifizetett számla tagi kifizetéséhez szükséges adat.

Hangfelvétel rögzítése

bárki

Panaszügyeken kívül eső ügyekben, az ügyintézés hatékonyabb
elősegítése érdekében.

Egyéb, technikai célú adat adatkezelés:
A Pénztár netpénztári felületének használata során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja,
illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban
rögzített adatok csak statisztikai, valamint naplózási céllal kerülnek felhasználásra.
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4. Hangfelvétel rögzítésére vonatkozó adatkezelési szabályok
A Pénztár, a tag előzetes tájékoztatását követően, jogosult az ügyfélkapcsolat eseményeit
fizikai, vagy elektronikus hordozóra rögzíteni.
A telefonon keresztül történő kommunikációt a Pénztár hangfelvétellel rögzíti és a
hangfelvételt 5 évig megőrzi.
5. A Pénztár internetes felületein kezelt adatok

5.1.

A honlapon a pénztári tagság iránt érdeklődő természetes személyek
adatkezelése

A www.izys.hu honlapon a természetes személy nevének és telefonszámának megadásával
hozzájárul ahhoz, hogy az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár a pénztári tagság
létesítésével összefüggő információkról való tájékoztatás adása érdekében telefonon
megkeresse.
Az adatokat a Pénztár a tagsági jogviszony létesítéséig, ennek hiányában legfeljebb 90 napig
kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A tagsági jogviszony létesítése esetén a
Pénztár a továbbiakban a jelen Tájékoztatóban, a pénztártagokra vonatkozó előírások szerint
kezeli az adatokat.
5.2.

A netpénztáron keresztül történő adatkezelés

A netpénztár a következő funkciók elérésére alkalmas:
-

egyenleg lekérdezés,
számlaforgalom követése,
betétlekötés,
adatváltozás bejelentése, szolgáltatási kedvezményezett bejelentése
kártyapótlás, társkártya igénylés,
jelszóváltoztatás.

A netpénztáron történő regisztráció, illetve bejelentkezés alkalmával a pénztártag hozzájárul
ahhoz, hogy a netpénztári felületen megadott személyes adatait az IZYS Egészség- és
Önsegélyező Pénztár és a netpénztárt üzemeltető Prime Funds Services Zrt., mint
adatfeldolgozó ezen személyes adatokhoz hozzáférjen.
6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett kérelmezheti, hogy a Pénztár
-

tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
személyes adatait helyesbítse,
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-

személyes adatait törölje vagy zárolja, valamint
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
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvéleménykutatás 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 adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot
az adatkezelő helyesbíti.
Az érintett kérelmére a Pénztár tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes 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
tájékoztatás megtagadása esetén a Pénztár írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása
esetén a Pénztár tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ajánlása alapján javasolt, hogy
elsődlegesen a pénztártag az adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával elsőként
közvetlenül az adatkezelőt (jelen esetben: a Pénztárat) keresse meg. A pénztártag a panaszát
a Pénztár e-mail vagy postai levelezési címén jelentheti be.
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7. Záró rendelkezések
Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztató tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály
megváltozik, úgy a Pénztár gyakorlatában a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell
eljárni mindaddig, ameddig a jelen tájékoztató módosítása meg nem történik.
Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa
a 2018. április 16. napján megtartott igazgatótanácsi ülésén 2018. április 16-ai hatállyal
elfogadta.

………………………………………
Igazgatótanács elnöke
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