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Merkantil Bank Zrt.  

Számlavezetési és Pénzforgalmi Szolgáltatásokra vonatkozó 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Merkantil Bank Zrt. Általános Adatvédelmi 
Tájékoztatójának kiegészítése a pénzforgalmi és a MOBIL Betétszámla szolgáltatás nyújtása 
során végzett adatkezelés feltételeinek pontosítása. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az 
Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval együtt kell alkalmazni. 

Hatályos 2020.03.02-től 

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

1.1 Az adatkezelő neve: Merkantil Bank Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 8. 

Postacíme: 1365 Budapest, Pf.: 676  

E-mail címe: informacio@mail.merkantil.hu  

Telefonszáma: (06 1) 2-68-68-68 

Fax: (06 1) 2-68-68-80 

Honlap: www.merkantil.hu  

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők: 

Neve: Wiandt László 

Postacíme: 1365 Budapest, Pf.: 676  

E-mail címe: adatvedelem@mail.merkantil.hu  

2 AZ ÜGYFELEK (ÉRINTETTEK) ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1 Az ügyfelek köre 

Az Adatkezelő a pénzforgalom lebonyolítása érdekében az ügyfél által kezdeményezett 
szerződés (beleértve: a Bankszámlaszerződést, az Internetbank szolgáltatás egyedi 
szerződést, az Óvadéki számlaszerződést, a Betéti szerződést és a MOBIL Betétszámla 
szerződést) létrejöttéhez és a szolgáltatás nyújtása során az alábbi természetes személyek 
(a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli: 

a) Számlatulajdonos / Betétes 

b) Rendelkezésre jogosult 

c) Ügyfelet / potenciális ügyfelet képviselő természetes személy (gondnok, 
meghatalmazott, névíró, törvényes képviselő) 

d) Tényleges tulajdonos 

e) Örökös 

f) Internet bank Felhasználó  

g) Bankkártya birtokos 

h) Társkártya birtokos 

mailto:informacio@mail.merkantil.hu
http://www.merkantil.hu/
mailto:adatvedelem@mail.merkantil.hu
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i) Kapcsolattartó 

j) Haláleseti kedvezményezett  

k) Eljáró személy 

l) Tanú 

m) Felszámoló biztos, vagyonfelügyelő, végelszámoló 

 

2.2 A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő a pénzforgalom lebonyolítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 
céljából létrejövő szerződés megkötése, a szerződés teljesítése, és az ezzel kapcsolatos 
szolgáltatások során az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában meghatározott 
adatcsoportokon felül az alábbi adatokat kezeli az Érintettről. 

Az Adatkezelő az Internet bank szolgáltatás nyújtása, illetve a szolgáltatásnyújtás 
előkészítése során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli az Érintettekről: 

 A számlatulajdonos által a bankszámlához hozzárendelt másodlagos 

számlaazonosító - így valamely EGT-államra mint földrajzi területre utaló országkódot 

tartalmazó mobiltelefonszám, továbbá elektronikus levelezési cím, az állami adó- és 

vámhatóság által megállapított adóazonosító jel vagy adószám. Az Internet bank 

szolgáltatás igénybevétele során keletkező, banki tranzakciókhoz és az Érintettek 

által végzett egyéb műveletekhez kapcsolódó adatok. 

 Az Érintett által az Internet bank szolgáltatás igénybevételéhez használt informatikai 

eszközökre vonatkozó, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok. 

 Az Érintett által harmadik fél szolgáltatón keresztül kezdeményezett műveletekre (az 

igénybe vett szolgáltatóra, annak alkalmazására, valamint az alkalmazás 

használatával végrehajtott tranzakciókra) vonatkozó adatok. 

 A Merkantil Direkt Internet bank telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevétele során 

keletkező és elhangzó, megbízásokhoz kapcsolódó adatok. 

A pénzforgalmi szolgáltatás, illetve a fentiekben felsorolt kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, 
illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt adatok, és szükséges nyilatkozatok 
pontos körét a Bankszámlanyitási-, és az Internet bank szolgáltatási szerződési kérelem 
adatlapjai tartalmazzák, mely adatlapok a Merkantil Bank honlapján (www.merkantil.hu) 
elérhetőek. 

 

2.3 Az adatkezelés céljai 

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat kizárólag az Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest 
az alábbi kiegészítések szerint kezeli: 

a) A fizetési megbízások és műveletek – ideértve a hatósági intézkedéseket is – 
teljesítése, 

b) A bankszámlakivonat és a díjkimutatás rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 

c) Az aláírás-minta kezelése (így különösen az aláírás-minta kezelése aláírás ellenőrzés 
céljából), 

d) A téves, hibás átutalási megbízások kapcsán felmerülő adatkezelések, különös 
tekintettel a visszahíváshoz kapcsolódó, harmadik felek adatainak kezelése, 

e) Harmadik fél szolgáltatók és az általuk kezdeményezett tranzakciók jogosultság-
ellenőrzése. 

http://www.merkantil.hu/
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f) Csalásmegelőzés, valamint visszaélésre utaló gyanú kivizsgálása érdekében 
alkalmazott adatkezelés, 

g) A korábbi fizetési műveletek vizsgálatára irányuló adatkezelés, 
h) A visszatérítési igény benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos adatkezelés. 

 

2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő a pénzforgalom lebonyolítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződés megkötése, a szerződés teljesítése, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás 
során az Érintetett adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 4. 1. a), b), c) és e) 
pontjában felsorolt jogcímek alapján kezeli.  

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen Szerződés 
megkötése, illetve a szerződés teljesítése jogcímén kezeli. 

2.4.1 A pénzforgalmi- és kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése, a 
szerződés teljesítése 

Az Adatkezelő a Számlanyitási kérelem és az Internet bank szolgáltatást igénylő adatlapon 
az igényléshez szükséges egyéb feltételek meglétét igazoló dokumentumokon megadott 
személyes adatokat és nyilatkozatokat a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés 
megkötése, és a szerződés teljesítése céljából, beleértve a szerződésből eredő jogok, 
követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is, kezeli.  

Az Adatkezelő a fenti adatokon túl a Szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének 
céljából az Érintett további adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 2.2 pontjában 
meghatározott forrásokból gyűjti. 

Az Adatkezelő a fentieken túl a Szerződés megkötésének, illetve a teljesítésének céljából az 
Érintett személyes adatait a következő forrásokból gyűjti: 

 fizetési megbízásokhoz kapcsolt iratok 

 hatósági intézkedések 

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Számlavezetés és 
pénzforgalmi szolgáltatások-, továbbá az Internet bank szolgáltatás Üzletszabályzata rögzíti.  

Fenti célok elérése érdekében az Adatkezelő különösen: 

 a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok adatait rögzíti, 

 az azonosító adatok alapján az Érintettet azonosítja 

  az Érintett elérhetőségi adatait a szerződés teljesítése során történő kapcsolattartás 
céljából kezeli, 

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 7. 
pontjában meghatározott jogszabályi kötelezettségeken felül az alábbi jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli: 

 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet alapján 
kötelező a fizetési megbízásokon szabályszerűen feltüntetett valamennyi számszerű 
és szöveges adatot – ideértve a „Közlemény” rovat tartalmát is – fizetési 
megbízásonként, tételenkénti adatközléssel továbbítani a másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz, ha a fizetési megbízás pénzforgalmi szolgáltatók közötti elszámolása 
vagy teljesítése belföldi fizetési rendszer útján történik. A megőrzési idő az Általános 
adatvédelmi tájékoztató 7.2. pontja szerinti. 
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 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. sz. törvény 59. §-a 
alapján a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szerint a rendelkezésére álló, 
személyes adatnak minősülő banktitkot, fizetési titkot legfeljebb a fizetési műveletből 
eredő követelés elévüléséig. 
 

 a díjkimutatás, illetve a díjkimutatás elkészítéséhez szükséges adatok tekintetében a 
fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő 
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján. A 
megőrzési idő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény elévülési 
rendelkezéseire tekintettel a jogviszony megszűnését követő 5 év.  
 

 A mindenkori bírósági végrehajtásról, a közigazgatási hatósági eljárásról, valamint a 
büntetőeljárásról szóló törvény (jelenleg: bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII 
törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. 
évi CLIII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény) alapján elrendelt 
hatósági intézkedések teljesítése a zárolás ideje alatt. 
 

 A 2. pontban jelölt intézkedések során érkezett és keletkezett iratokat a feloldást 
követő 5 évig őrzi a Merkantil Bank Zrt. tekintettel arra, hogy mind a polgári, mind a 
büntetőjogi elévülési idő ezekben az esetekben 5 év. Az elrendelt hatósági 
intézkedések szabályszerű végrehajtásának bizonyítása az elévülési időn belül a 
Merkantil Bank Zrt. jogos érdeke. 
 

 A betétekkel kapcsolatos adatokat az adatkezelő a Takarékbetétről szóló 1989. évi 2. 
törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nem törli.  
 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉNEK 
(2017. november 27.) 2. cikk (1) bekezdése továbbá az MNB 15/2015. számú 
ajánlásának 3.1.-es pontja értelmében az Érintett tranzakciókkal kapcsolatos adatait, 
valamint az Internet bank szolgáltatás egyes csatornáinak igénybevételéhez használt 
informatikai eszközeinek a szolgáltatás használata során képződő adatait az 
Adatkezelő csalásmegelőzés érdekében, illetőleg csalásgyanú kivizsgálásának 
céljából is kezelheti. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a 
csalásmegelőzéssel kapcsolatos művelet megfigyeléseket elvégezhesse. Az e célból 
kezelt adatok megőrzésének ideje az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az 
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. 
 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉNEK 
(2017. november 27.) 2. cikk (1) bekezdése továbbá az MNB 15/2015. számú 
ajánlásának 3.1.-es pontja értelmében az Érintett harmadik fél szolgáltatónál 
kezdeményezett tranzakciókkal kapcsolatos adatait, valamint a harmadik fél 
szolgáltató által biztosított, az Érintett informatikai eszközére, földrajzi 
elhelyezkedésére vonatkozó és egyéb, a szolgáltatás használata során képződő 
adatait az Adatkezelő csalásmegelőzés érdekében, illetőleg csalásgyanú 
kivizsgálásának céljából is kezelheti. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az 
Adatkezelő a csalásmegelőzéssel kapcsolatos művelet megfigyeléseket 
elvégezhesse. Az e célból kezelt adatok megőrzésének ideje az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. 
 

A Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról és az ehhez 
kapcsolódó adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást az Adatkezelő Üzletszabályzatai 
rögzíti. 
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2.4.3 Az Érintett hozzájárulása 

A bankszámla kivonat rendelkezésre bocsátásának módja, a csoportos beszedési megbízás 
teljesítésére szóló felhatalmazásban megjelölt felső értékhatárról a kedvezményezett 
szolgáltató értesítése és a visszatérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatkezelés az 
Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
akaratnyilvánítása) alapján történik.  

A hozzájárulás megadható: 

a) a Szerződésben a bankszámla kivonat rendelkezésre bocsátásának módjára 
vonatkozó adatok megadásával, 

b) a csoportos beszedési megbízás kitöltésénél és a visszatérítési igény benyújtásánál. 

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Ügyfél jogosult arra, hogy a hozzájárulását 
bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést 
az Érintett a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére 
megküldheti. 

A hozzájárulás visszavonása az Ügyfélre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott 
– adatkezelés jogszerűségét. 

2.4.4 A szerződés teljesítése érdekében a SWIFT szolgáltatás igénybevétele 

A Merkantil Bank Zrt. a Valós Idejű Bruttó Elszámoló Rendszerben (VIBER) bonyolított 
belföldi forint, a bankon kívüli deviza, illetve határon átnyúló fizetési műveletek, továbbá 
egyéb nemzetközi pénzügyi műveletek teljesítése és kiegyenlítése (elszámolása), továbbá 
az ezek bármelyikéhez kapcsolódó járulékos információcsere lebonyolítása céljából, a 
nemzetközi szokványoknak és banki gyakorlatnak megfelelően, a S.W.I.F.T. SCRL (Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, 
Belgium), belgiumi székhelyű cég szolgáltatásait veszi igénybe. 

A Merkantil Bank Zrt. a pénzügyi tranzakciók adatait (így különösen, de nem kizárólagosan 
az utalt összeg, pénznem, értéknap, kezdeményező fél neve, címe, számlaszáma és 
pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe, egyéb azonosítója, a kedvezményezett neve, 
címe, számlaszáma és pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe, egyéb azonosítója, a 
kezdeményező fél által feltüntetett egyéb adatok)  

 az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében,  

 valamint a fizetési tranzakcióban érintett, a Merkantil Bank Zrt. Ügyfelének nem 
minősülő másik fél (fizető fél vagy az átutalás kedvezményezettje) vonatkozásában a 
Merkantil Bank Zrt.-nek, az Ügyfelének és a másik félnek az átutalás teljesítéséhez 
fűződő jogos érdeke érvényesítése céljából  

a SWIFT hálózatán keresztül, a SWIFT szolgáltatásainak igénybe vételével továbbítja, illetve 
fogadja, a teljesítésben és/vagy kiegyenlítésben (elszámolásban) érintett felek 
viszonylatában. Ezen piaci szereplők lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: 

 forintban a VIBER mint magyarországi piaci infrastruktúra, 

 bármely pénznemben azon levelezőbankok, melyek a Merkantil Bank Zrt-vel és/vagy 
a Merkantil Bank Zrt. Ügyfelének nem minősülő másik fél pénzforgalmi 
szolgáltatójával levelezőbanki számlakapcsolatot tartanak fenn, ezen felül 

 olyan további köztes pénzforgalmi szolgáltatók, melyek közreműködése 
levelezőbankként az adott pénznemben kezdeményezett fizetési művelet 
teljesítésében és/vagy kiegyenlítésében (elszámolásában) szükséges. 

 
A SWIFT több műveleti központot üzemeltet, melyek közül kettő az EU területén, egy pedig 
az USA-ban helyezkedik el. Az EU területén belül lebonyolított információcseréhez 
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kapcsolódó adatok tárolása kizárólag az EU területén található műveleti központokban 
történik, az egyéb viszonylatokat érintő adatok azonban az USA-ban lévő adatközpontban is 
tárolásra kerülhetnek. Az USA-ban tárolt tranzakciós adatok az USA joghatósága alá 
tartoznak, ennek következtében az USA illetékes hatóságai hozzáférést követelhetnek az 
operációs központban tárolt adatokhoz, a terrorizmus elleni tevékenységük keretében. Az 
USA joga a személyes adatok számára nem biztosít az Európai Unió jogával azonos szintű 
védelmet, a SWIFT által az USA területén tárolt személyes adatok megfelelő védelme 
tekintetében az USA és az EU illetékes intézményei között létrejött magas szintű 
deklarációk, illetve egyezmények az irányadók. 
 
A kapcsolódó adatvédelmi elvekről és gyakorlatról további információk a SWIFT honlapján 
érhetők el: 

 https://www.swift.com/about-us/swift-and-data#SWIFTpoliciesprinciplesandpractices 

 https://www.swift.com/about-us/legal/compliance/tftp 
 

2.5 Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is 

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt. 

3 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi 
ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot a Merkantil Bank Zrt.-től – az 
alábbi harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja: 

 Adatfeldolgozók: 

a) A Monicomp Zrt. a Merkantil Bank Zrt. üzleti folyamatainak támogatása során az 
irattári anyagok kezelésével/tárolásával és a postai levélküldemények nagytömegű 
gyártásával (levelezés) kapcsolatosan kezel adatokat, mint adatfeldolgozó. 

b) A NIMO 2002 Kft., a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerek 
üzemeltetése és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében vesz 
részt az adatok kezelésében, mint adatfeldolgozó a Merkantil Bank Zrt. 
megbízásából. 

c) Az OTP Bank Nyrt. a Merkantil Bank Zrt. pénzforgalmi szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó csalás/visszaélés monitoring tevékenység során együttműködő 
adatfeldolgozó, 

d) Az OTP Bank Nyrt. mint az azonnali fizetési tranzakciók végrehajtásában, a valós 
idejű egyenleg kezelés és a másodlagos számlaazonosítók nyilvántartásának 
üzemeltetésének biztosítása érdekében eljáró adatfeldolgozó, 

e) Az OTP Bank Nyrt. mint a deviza tranzakciók végrehajtásában és levelező 
bankként eljáró adatfeldolgozó, 

f) Az OTP Bank Nyrt. mint a Mobil Betétszámla értékesítését és kezelését ellátó 
ügynök, mint adatfeldolgozó, 

g) Az OTP Bank Nyrt. a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszere 
levelező rendszer, egyes szerverek, tűzfal üzemeltetés, MDM, stb.) üzemeltetése 
és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében vesz részt az adatok 
kezelésében, mint adatfeldolgozó a Merkantil Bank Zrt. megbízásából, 

  

https://www.swift.com/about-us/swift-and-data#SWIFTpoliciesprinciplesandpractices
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 Önálló adatkezelők: 

a) GIRO Zrt. 

b) BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (önálló 
adatkezelő) 

c) Harmadik fél szolgáltatók (TPP-k) 

 Harmadik fél: 

a) Nemzeti Adó és Vámhivatal  

b) Közjegyzők 

c) Végrehajtók 

d) Fizetési megbízásokban szereplő kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója 

e) MNB, mint felügyeleti szerv 


