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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HITELBIZTOSÍTÉKI FEDEZETNYÚJTÁS RENDSZER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉSEKRŐL
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a hitelintézetek és biztosítók ügyfelei számára az általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújtson a lakásbiztosítások nyilvántartása és hitelbiztosítéki fedezetnyújtás üzleti 
folyamatának osztott főkönyvi1 technológiával történő informatikai támogatását megvalósító, hitelintézetek és biztosítók által 
alkalmazott informatikai rendszer (DLT Rendszer) használatával kapcsolatos adatkezelésekről.
A DLT Rendszer használatának általános célja: a naprakész, egységes nyilvántartás biztosítása a lakás-, és társasházbizto-
sításokról és a hitelbiztosítéki fedezetekről; az ügyfélélmény növelése a jelzáloghitelekkel terhelt ingatlanokhoz kapcsolódó 
biztosítások üzleti folyamataiban a biztosítók és a hitelintézetek közötti információáramlás korszerű, biztonságos technológián 
alapuló megvalósításával, és átfutási idejének lényeges javításával, egységes adattartalmú és papírmentes kommunikáció ki-
alakításával; a DLT technológián keresztül az intézményi adatkezelők közötti adattovábbítások, lekérdezések, pontos, hiteles 
dokumentálása, ezáltal az átláthatóság adatvédelmi követelményének hatékonyabb érvényesítése; a hitelintézetek és a bizto-
sítók közötti adategyeztetések egy közös technológiai megoldás keretében történő megoldása egységes folyamatok mentén; 
valamint ügyfelek, valamint a hitelintézetek és biztosítók adminisztrációs terheinek csökkentése.
Tájékoztatjuk, hogy a DLT Rendszer fejlesztése az alkalmazandó adatvédelmi előírások figyelembe vétele mellett történt. 

1. KÖZÖS ADATKEZELŐK

Adatkezelő neve:  Magyar Nemzeti Bank 
Székhely:  1054 Budapest, Szabadság tér 9.
E-mail cím: info@mnb.hu
Weboldal: www.mnb.hu 
továbbiakban: MNB

Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-041365 
Weboldal: www.aegon.hu

Adatkezelő neve:  Allianz Hungária Biztosító Zrt. 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52.
Cégjegyzékszám:  01-10-041356 
Weboldal:   www.allianz.hu 

Adatkezelő neve:  Generali Biztosító Zrt. 
Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 42–44.
Cégjegyzékszám:  01-10-041305 
Weboldal:   www.generali.hu 

Adatkezelő neve:  Genertel Biztosító Zrt. 
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 36–38.
Cégjegyzékszám: 01-10-045704
Weboldal: www.genertel.hu 

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép.
Cégjegyzékszám: 01-10-041071
Weboldal: www.groupama.hu

Adatkezelő neve:  K&H Biztosító Zrt. 
Székhely:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám:  01-10-041919 
Weboldal:  www.kh.hu

Adatkezelő neve:  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 
Székhely:  1108 Budapest, Venyige utca 3.
Nyilvántartási szám:  01-02-0007283 
Weboldal:  www.kobe.hu

Adatkezelő neve:  SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 
Székhely:  1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Cégjegyzékszám:  01-10-042159   
Weboldal:  www.signal.hu

Adatkezelő neve:  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Székhely:  1082 Budapest, Baross u. 1.
Cégjegyzékszám:  01-10-041566 
Weboldal:  www.union.hu

Adatkezelő neve:  Uniqa Biztosító Zrt. 
Székhely:  1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzékszám:  01-10-041515
Weboldal:  www.uniqa.hu 

Adatkezelő neve:  Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 
Székhely:  1211 Budapest, Szállító utca 4. 
Cégjegyzékszám:  01-10-046203
Weboldal:  www.wabererbiztosito.hu

1 Elosztott adatbázis technológia, amelyben az adatmódosítások tranzakcióit, az adatokat és az üzleti logikát biztosító programkódokat az üzemeltető 
csomópontok között redundánsan tartja nyilván. A technológia blokklánc komponense biztosítja az adatok integritásvédelmét.
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Adatkezelő neve:  Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 
Székhely:  1138 Budapest, Váci út 193.
Cégjegyzékszám:  01-10-041037
Weboldal:  www.mkb.hu 

Adatkezelő neve:  CIB Bank Zrt. 
Székhely:  1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Cégjegyzékszám:  01-10-041004
Weboldal:  www.cib.hu 

Adatkezelő neve:  ERSTE Bank Hungary Zrt. 
Székhely:  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszám:  01-10-041054
Weboldal:  www.erste.hu 

Adatkezelő neve:  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. 
Székhely:  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Cégjegyzékszám:  01-10-043304 
Weboldal:  www.fundamenta.hu 

Adatkezelő neve:  Gránit Bank Zrt. 
Székhely:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Cégjegyzékszám:  01-10-041028
Weboldal:  www.granitbank.hu 

Adatkezelő neve:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Székhely:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám:  01-10-041043
Weboldal:  www.kh.hu 

Adatkezelő neve:  MKB Bank Nyrt. 
Székhely:  1056 Budapest, Váci utca 38.
Cégjegyzékszám:  01-10-040952
Weboldal:  www.mkb.hu 

Adatkezelő neve:  OTP Bank Nyrt. 
Székhely:  1051 Budapest, Nádor utca 16.
Cégjegyzékszám:  01-10-041585
Weboldal:  www.otp.hu

Adatkezelő neve:  Raiffeisen Bank Zrt. 
Székhely:  1133 Budapest, Váci út 116-118.
Cégjegyzékszám:  01-10-041042
Weboldal:  www.raiffeisen.hu 

Adatkezelő neve:  Takarékbank Zrt. 
Székhely:  1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Cégjegyzékszám:  01-10-140275
Weboldal:  www.takarekbank.hu 

Adatkezelő neve:  Unicredit Bank Hungary Zrt. 
Székhely:  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Cégjegyzékszám:  01-10-041348
Weboldal:  www.unicreditbank.hu 

A fenti adatkezelők a továbbiakban együtt Adatkezelők.

2. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ, ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelők által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza. 
Fontos, hogy a lenti táblázatban („Érintett adatok” oszlopban) felsorolt adatoknak a DLT Rendszerben csak olyan egyedi le-
nyomata (hash) lesz tárolva, amelyből a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a DLT Rendszer más komponensében 
tárolt személyes adatok sérthetetlenségét. A lenyomat (hash) az összetartozó személyes adatok titkosított értékéből és/vagy 
a személyes adatokhoz véletlenszerűen hozzáadott karaktersorból előálló értékéből lesz képezve annak érdekében, hogy az 
adatok a kimerítő szótáralapú kereséssel se legyenek visszanyerhetők.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ*

Tömeges feltöltések a 
DLT Rendszerbe (pl. díj-
hátralékos biztosítások tö-
meges betöltése, díjhátralék 
vagy díjrendezettség egyedi 
rögzítése biztosításhoz)

lakásbiztosítások adatai, 
hitelbiztosítéki záradék és 
záradékolási kérelem ada-
tai, díjhátralékos biztosítá-
sok adatai. Adatok forrása: 
biztosítói szakrendszer

GDPR 6. cikk (1) f) pont – jogos érdek: 
hitelintézetek és biztosítók közötti egy-
szerűbb adat áramlás biztosítása, a 
hitelintézetek prudens működésének 
elősegítése, záradékolási folyamatok 
egyszerűsítése, valamint a hitelbiztosí-
téki fedezetnyújtás könnyebb ellenőr-
zése

a biztosítási szerző-
dés megszűnését 
követő legfeljebb  

30 nap

A DLT Rendszeren ke-
resztül történő kommu-
nikáció Hitelintézetek és 
Biztosítók között (pl.: zá-
radékolási és törlési igények 
küldése/fogadása, a DLT 
Rendszeren keresztül törté-
nő értesítések) 

lakásbiztosítások adatai, 
hitelbiztosítéki záradék és 
záradékolási kérelem ada-
tai, díjhátralékos biztosítá-
sok adatai. Adatok forrása: 
biztosítói szakrendszer

GDPR 6. cikk (1) f) pont – jogos érdek: 
hitelintézetek és biztosítók közötti egy-
szerűbb adatáramlás biztosítása, a 
hitelintézetek prudens működésének 
elősegítése, záradékolási folyamatok 
egyszerűsítése, valamint a hitelbiztosí-
téki fedezetnyújtás könnyebb ellenőr-
zése

a biztosítási szerző-
dés megszűnését 
követő legfeljebb  

30 nap



SIGNAL IDUNA Biztosító – Adatkezelési tájékoztató

3

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ*

A DLT Rendszerből törté-
nő adatlekérdezések

lakásbiztosítások adatai, 
hitelbiztosítéki záradék és 
záradékolási kérelem ada-
tai, díjhátralékos biztosítá-
sok adatai. Adatok forrása: 
biztosítói szakrendszer

GDPR 6. cikk (1) f) pont – jogos érdek: 
hitelintézetek és biztosítók közötti egy-
szerűbb adatáramlás biztosítása, a 
hitelintézetek prudens működésének 
elősegítése, záradékolási folyamatok 
egyszerűsítése, valamint a hitelbiztosí-
téki fedezetnyújtás könnyebb ellenőr-
zése

a biztosítási szerző-
dés megszűnését 
követő legfeljebb  

30 nap

Hitelintézet / Biztosító ál-
tal történő adatkérések, 
valamint a Biztosítókon 
kívüli adatátadások

lakásbiztosítások adatai, 
hitelbiztosítéki záradék és 
záradékolási kérelem ada-
tai, díjhátralékos biztosítá-
sok adatai. Adatok forrása: 
biztosítói szakrendszer

GDPR 6. cikk (1) f) pont – jogos érdek: 
hitelintézetek és biztosítók közötti egy-
szerűbb adatáramlás biztosítása, a 
hitelintézetek prudens működésének 
elősegítése, záradékolási folyamatok 
egyszerűsítése, valamint a hitelbiztosí-
téki fedezetnyújtás könnyebb ellenőr-
zése

a biztosítási szerző-
dés megszűnését 
követő legfeljebb  

30 nap

3. CÍMZETTEK
A DLT Rendszer használatával kezelt személyes adatokhoz kizárólag a fenti 1. pontban feltüntetett azon adatkezelő(k) férhet-
nek hozzá, amelyek számára a jogos érdek érvényesül.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelők a személyes adatokat harmadik országba nem továbbítják.

5. KÖZÖS ADATKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Az Adatkezelők közös adatkezelési megállapodást kötöttek a GDPR 26. cikkében foglaltak szerint. Az adatkezelési megálla-
podás tartalma a következő:
 – Az MNB-nek kizárólag a DLT Rendszer aggregált jelentéseket készítő funkciójához van jogosultsága, a DLT Rendszerben 

elérhető egyedi szerződés- és záradékadatokhoz és más funkcióhoz, adattartalomhoz nincs hozzáférése.
 – A DLT Rendszeren belül a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi lenyomatának (hash) tárolására kerül sor, amelyből 

a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a DLT Rendszer más komponensében tárolt személyes adatok sérthetet-
lenségét, valamint a GDPR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést.

 – Az Adatkezelők kötelesek saját ügyfeleiket megfelelően tájékoztatni a DLT Rendszer használata során megvalósuló adatke-
zelésről.

 – Fő szabály szerint az az adatkezelő felelős az érintetti kérelem megválaszolásáért, illetve teljesítéséért, és az ehhez kapcsoló-
dó kötelezettségek teljesítéséért (például a megkeresés és az annak alapján tett intézkedések dokumentálásáért, nyilvántar-
tásba történő rögzítéséért), amelyhez az érintetti kérelem beérkezett. Kérjük, hogy az érintetti kérelmet azon adatkezelőhöz 
legyen szíves benyújtani, akivel szerződéses kapcsolatban áll.

 – Az érintett a fenti 1. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel az adatkezelővel a kapcsolatot.
 – A jelen tájékoztató 2. pontban felsorolt adatkezelések esetén az az adatkezelő felelős, aki az adatkezelést lefolytatta, így fő 

szabály szerint az, akivel az érintett szerződéses (ügyfél) kapcsolatban áll. 

* A megőrzési idő lejártát követően az érintett személyes adatok törlésre / anonimizálásra kerülnek, így e személyes adatokat az Adatkezelők a  
továbbiakban nem kezelik.
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6. ÉRINTETTI JOGOK
Önt, mint érintettet, az alábbi jogok illetik meg a fenti 2. pontban foglalt adatkezelések során. Fontos, adatkezelési jogainak 
gyakorlása érdekében ahhoz az adatkezelőhöz kell fordulnia a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségen, akivel szerződéses 
kapcsolatban áll. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az adatkezelők jogos érdeke, kiemeljük, hogy Ön jogosult az 
adatkezelés ellen tiltakozni (részleteket ld. alább).

JOG AZ ADOTT JOG TARTALMA

Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. A GDPR 
15. cikkében felsorolt további információkat a biztosítók, hitelintézetek nyújtanak.

A helyesbítéshez való jog Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos 
adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük szemé-
lyes adatait:
 – már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűj-
töttük;

 – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelés-
re);

 – jogellenesen kezeltük adatait;
 – jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Tekintettel a DLT Rendszer technikai sajátosságaira, a DLT Rendszerből adatot 
törölni nem lehetséges, azonban a DLT Rendszerben rögzített lenyomat (hash) 
alapjául szolgáló személyes adatot az érintett adatkezelő a fenti feltételek fennál-
lása esetén saját rendszeréből törli, így a DLT Rendszerben rögzített hash többé 
nem lesz személyes adathoz kapcsolható.

Az adatkezelés korlátozásához való 
jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
 – vitatja az adatok pontosságát;
 – az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
 – nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
 – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben az adatok lekérdezhetőségét megszüntetjük, nem kezeljük 
tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen 
tiltakozni. Ekkor a törléshez való jog vonatkozásában kifejtett módon nem ke-
zeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.

Panasz benyújtása,  
egyéb jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak 
megfelelően kezeltük, Ön jogosult az adatkezelésben érintett Adatkezelő adat-
védelmi tisztviselőjéhez fordulni.
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben 
úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi kö-
vetelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu 
Ön jogosult a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése 
esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye sze-
rinti törvényszék előtt is megindítható.
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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Az érdekmérlegelési teszt részletei:

Az érintett adatkezelés megnevezése:

DLT rendszer (Distributed Ledger Technology – a lakásbiztosítások nyilván-
tartása és hitelbiztosítéki fedezetnyújtás üzleti folyamatának osztott főköny-
vi technológiával történő informatikai támogatását megvalósító informatikai 
rendszer) használatával kapcsolatos adatkezelés

JOGOS ÉRDEK TESZT

CÉLOK:

1. Melyek az adatkezelés kitűzött céljai, és mi az adatkezelő jogos érdeke?

A DLT rendszer (Rendszer) célja, rövid bemutatása: Az alapvető üzleti igény a lakásbiztosítások nyilvántartásának és ezek 
hitelbiztosítékként történő nyújtása üzleti folyamata támogatásának osztott főkönyv2 technológiájú informatikai megoldással 
történő megvalósítása. Az osztott főkönyv hálózata zárt, hálózatban minden egyes Biztosító, valamint az MNB egy-egy cso-
mópontot fog üzemeltetni, a Hitelintézetek a rendszert az MNB csomópontjához kapcsolódva érik el. Az egyes résztvevők 
felhasználói a rendszer üzleti funkcionalitását a Biztosítói, illetve Hitelintézeti ügyviteli szakrendszereken keresztül, azokhoz 
megvalósítandó egységes interfészen, és a rendszer megvalósítandó grafikus felhasználói felületén érik el.

A Rendszer fejlesztése az alkalmazandó adatvédelmi előírások figyelembe vétele mellett történt. A blokkláncban személyes 
adat(ok) olyan egyedi lenyomata (hash) lesz tárolva, amelyből a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a Rendszer 
más komponensében tárolt személyes adatok sérthetetlenségét. A lenyomat (hash) az összetartozó személyes adatok tit-
kosított értékéből és/vagy a személyes adatokhoz véletlenszerűen hozzáadott karaktersorból előálló értékéből lesz képezve 
annak érdekében, hogy az adatok a kimerítő szótáralapú kereséssel se legyenek visszanyerhetők. Lenyomatképzésre lega-
lább SHA256 erősségű lenyomatképző algoritmus lesz alkalmazva. Személyes adat kizárólag a Rendszer valamely relációs 
adatbázisában, titkosítva, csak az adott adathoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó számára feloldhatóan 
tárolható. Egy adott Biztosító infrastruktúráján üzemelő rendszerpéldány adatbázisaiban csak azon személyes adatok tá-
rolhatók, amelyek kezelésére az adott Biztosítónak jogosultsága van. Ezen adatok a többi Biztosító csomópontján nem 
tárolhatók, azokra nem szinkronizálhatók.

A Rendszer használatának, azaz a jelen érdekmérlegelési teszttel érintett adatkezelésnek az általános célja: 
 – a naprakész, egységes nyilvántartás3 biztosítása a lakás-, és társasházbiztosításokról és a hitelbiztosítéki fedezetekről; 

– az ügyfélélmény növelése azzal, hogy a jelzáloghitelhez szükséges hitelbiztosítéki fedezet nyújtását egy helyen, de leg-
alább a Hitelintézet és a Biztosító többszöri felkeresése nélkül el lehessen intézni (jövőbeli cél); 

– a jelzáloghitelekkel terhelt ingatlanokhoz kapcsolódó biztosítások üzleti folyamataiban a Biztosítók és a Hitelintézetek 
közötti információáramlás korszerű, biztonságos technológián alapuló megvalósítása, és átfutási idejének lényeges javí-
tása, egységes adattartalmú és papírmentes kommunikáció kialakítása (jövőbeli cél); 

–  a DLT technológián keresztül az intézményi adatkezelők közötti adattovábbítások, lekérdezések, pontos, hiteles doku-
mentálása, ezáltal az átláthatóság adatvédelmi követelményének hatékonyabb érvényesítése;

– valamint a Hitelintézetek és a Biztosítók közötti adategyeztetések egy közös technológiai megoldás keretében történő 
megoldása egységes folyamatok mentén;

– ügyfelek, valamint a hitelintézetek és biztosítók adminisztrációs terheinek csökkentése. 

2 Elosztott adatbázis technológia, amelyben az adatmódosítások tranzakcióit, az adatokat és az üzleti logikát biztosító programkódokat az üzemeltető 
csomópontok között redundánsan tartja nyilván. A technológia blokklánc komponense biztosítja az adatok integritásvédelmét.

3 Az egységes nyilvántartás nem jelenti azt, hogy a Rendszer valamennyi használója a Rendszer használata során kezelt valamennyi személyes 
adathoz hozzáfér. A Rendszer klasszikus értelemben nem minősül közös adatbázisnak. Minden Biztosító, illetve Hitelintézet kizárólag azon személyes 
adatokhoz fér hozzá, amelyekhez feladata, kötelezettsége teljesítéséhez a hozzáférés feltétlenül szükséges. A Biztosítóktól csak az a Hitelintézet 
kérhet információt, amely a Bit. 138. § (2a) bek. szerint megkereséssel fordul az adott Biztosítóhoz a Rendszeren keresztül. Továbbá fontos, hogy 
az információt kérő Hitelintézet nem saját maga választja ki, hogy mely adathoz szeretne hozzáférni, hanem a Biztosító bocsátja rendelkezésére a 
szükséges adatokat.
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Az adatkezelés az alábbi részfolyamatokból áll. Kiemelendő, hogy e részfolyamatok mind a fenti általános cél elérését szol-
gálják, csak együttesen értelmezhetők, így nem tekinthetők önálló adatkezelési céloknak.
a. ősfeltöltés (a Hitelintézetek és Biztosítók rendszereiben meglévő törzsadatok Rendszerbe történő betöltése, azaz az 

egyes node-okkal és az azokat kezelő adatkezelőkkel történő megosztása)
b. tömeges feltöltések a Rendszerbe (pl. díjhátralékos biztosítások tömeges betöltése, díjhátralék vagy díjrendezettség 

egyedi rögzítése biztosításhoz)
c. Rendszeren keresztül történő kommunikáció Hitelintézetek és Biztosítók között (pl.: záradékolási és törlési 

igények küldése/fogadása, a Rendszeren keresztül történő értesítések) 
d. Rendszerből történő adatlekérdezések
e. Hitelintézet / Biztosító egy másik Hitelintézet / Biztosító szakrendszeréből kérdez le adatokat a Rendszer 

segítségével4, valamint a Biztosítókon kívüli adatátadás

A DLT rendszer használata (azaz a fenti a)-e) pontokban rögzített adatkezelési folyamatok) a Hitelintézetek jogos érdekét 
szolgálja a következők szerint:
– a Rendszer egyszerűbbé teszi a Hitelintézetek és Biztosítók közötti elektronikus adatáramlást, illetve adategyeztetést 

azáltal, hogy lehetővé teszi egy naprakész, egységes nyilvántartás vezetését a lakásbiztosításokról és a hitelbiztosíté-
ki fedezetekről. A Hitelintézetek és Biztosítók közötti adatáramlás a Bit. 138. § (2a) és 137. § a) bekezdéseken alapul.  
A Rendszer e jogszabályi rendelkezésre alapított Hitelintézeti megkeresések küldésére, Biztosítók részéről történő foga-
dására és teljesítésére szolgáló közös informatikai platform;

– az előbbi pontban hivatkozott egységes nyilvántartásból a Hitelintézetek a Biztosítók közreműködése nélkül képesek 
a szükséges adatokat lekérni, amely egyben elősegíti a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek5 való nagyobb fokú 
megfelelést és prudens működést. A Hitelintézetek kötelesek kintlévőségeik, hitelkitettségeik fedezetéről naprakész in-
formációval rendelkezni; valamint

– a Rendszer célja, hogy – a papírmentes folyamatok alkalmazását lehetővé tevő jogszabályi háttér biztosítása és további 
fejlesztések eredményeképp – egyszerűsítse a záradékolási folyamatot, amely szintén a Hitelintézetek jogos érdekét 
szolgálja.

– a hitelbiztosítéki fedezetnyújtás könnyebb ellenőrizhetőségét is szolgálja a Rendszer, amely, egy minden fél számára 
kiszámíthatóbb környezetet eredményez, hozzájárul, a jogbiztonság növekedéséhez, valamint a hitelintézetek prudens 
működéséhez.

2. Honnan fogja tudni, hogy az adatkezelés elérte-e célját?

Amennyiben a Hitelintézetek és a Biztosítók közötti adatáramlás, illetve adategyeztetés folyamata egyszerűbbé válik, to-
vábbá, ha a Hitelintézetek a Biztosítók közreműködése nélkül le tudják kérni a Rendszerből a jogszabályi kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges adatokat, úgy megállapítható, hogy az adatkezelés elérte a célját.

3. Mennyire valószínű, hogy az adatkezelés eléri a tervezett célját és a jogos érdek megvalósul?

A Hitelintézetek és a Biztosítók a Magyar Nemzeti Bankkal együtt hosszú, jelenleg is tartó egyeztetések során törekedtek arra, 
hogy egy olyan Rendszert alakítsanak ki, amely képes a kívánt cél(ok) megvalósítására és egyben megfelel a vonatkozó jog-
szabályi (így különösen az információbiztonsági és adatvédelmi) követelményeknek. Az előbbiekre tekintettel az adatkezelés 
nagy valószínűséggel eléri a kívánt cél(oka)t és a fenti jogos érdek megvalósul.

4 Csak az érintettséget igazoló pénzintézetek férhetnek egymás adataihoz, ami azt jelenti, hogy csak úgy ad hoc nem lehet bármilyen intézetnek az 
ügyfeleire vonatkozó adatokat lekérni. Jogosultságot minden esetben tudni kell igazolni.

5 CRR Rendelet 208. cikk (5) bek.; CRR Rendelet 125. cikk; 11/2018. (II.27.) MNB ajánlás (13) bek. b) pontja és a (19)-(20) bekezdései.
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ELŐNYÖK:

4. Milyen előnyökkel járhat az adatkezelés?

Az adatkezelés az alábbi előnyökkel jár:
– a Rendszer egyszerűbbé teszi a Hitelintézetek és Biztosítók közötti adatáramlást, illetve adategyeztetést azáltal, hogy 

lehetővé teszi egy naprakész, egységes nyilvántartás vezetését a lakásbiztosításokról és a hitelbiztosítéki fedezetekről;
– az egységes nyilvántartásból a Hitelintézetek a Biztosítók közreműködése nélkül képesek a szükséges adatokat lekérni, 

amely egyben elősegíti a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való nagyobb fokú megfelelést; 
– (további fejlesztések esetén a Rendszer egyszerűbbé teszi a záradékolási folyamatot, amely az ügyfélélményt is növeli; 

valamint
– a Rendszer kiváltja a Hitelintézetek és a Biztosítók közötti rendszeres, manuális adatszolgáltatást.

5. Mennyire jelentősek ezek az előnyök?

A fenti előnyök a Hitelintézetek számára rendkívül jelentősek.

6. Kinek a számára jelentkez(het)nek a fenti előnyök, az adatkezelő, a nyilvánosság, vagy az érintettek részére?

Első sorban a Hitelintézetek (mint adatkezelők) számára jelentkezhetnek a fenti előnyök.
Amennyiben a Rendszer – további feltételek teljesülését követően – lehetővé teszi a papírmentes ügyintézést, valamint azt, 
hogy a jelzáloghitelhez szükséges hitelbiztosítéki fedezet nyújtását egy helyen, de legalább a Hitelintézet és a Biztosító több-
szöri felkeresése nélkül el lehessen intézni, úgy a fenti előnyök részben az érintettek számára is jelentkezni fognak. Kieme-
lendő továbbá, hogy az előnyök nemcsak kényelmi szempontokban jelentkeznének, hanem a kiszámíthatóbb ügyintézési 
gyakorlatot is eredményezne, ami nagyobb jogbiztonsághoz vezetne. Ez szintén az ügyfelek érdekét is szolgálná.
Az informatikai rendszer kiépítése az ügyfelek érdekeinek védelmét, a közbizalom erősítését szolgálja, valamint általa a 
szektorok közötti hatékonyabb és adattakarékos adatátadási folyamatok elősegítése is megvalósul. 

AZ ADATKEZELÉS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES HATÁSAI:

7. Milyen jelentős lenne ennek a hatása?

Az adatkezelés elmaradása esetén a Hitelintézetek csak a Biztosítók közreműködésével (azaz: az biztosítási szerződések 
adataihoz történő közvetlen és állandó hozzáférés helyett Biztosítók részéről történő eseti adatszolgáltatásoktól függően) 
tudnák teljesíteni a rájuk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket, továbbá az adatáramlás is csak nehézkesebben mű-
ködne. Tekintettel arra, hogy a Hitelintézetek számára fontos a nagyfokú, kizárólag a Hitelintézetek magatartásától függő 
jogszabályi megfelelés, így az adatkezelés elmaradásának hatása jelentős negatív következményekkel járhatna.
Fontos továbbá, hogy a jelenleg használt megoldás (többnyire manuális adattovábbítás) csak egy sokkal lassabb és kö-
rülményesebb kommunikációt tesz lehetővé a pénzintézetek között. A DLT Rendszer használatával digitalizált megoldás 
valósulhatna meg.

8. Mennyire valószínű, hogy a hatás meg is mutatkozna, és ténylegesen megjelenne?

Tekintettel arra, hogy a Rendszer hiányában a jelenlegi formájában működne az adatok lekérdezése és továbbítása, az 
adatkezelés elmaradásának hatása minden bizonnyal megmutatkozna és ténylegesen meg is jelenne.

9. Kire lenne és milyen hatással az adatkezelés elmaradása?

Az adatkezelés elmaradása első sorban a Hitelintézetek számára eredményezne negatív következményeket. Az adatkezelés 
elmaradása esetén a Hitelintézetek csak a Biztosítók közreműködésével (azaz: az biztosítási szerződések adataihoz történő 
közvetlen és állandó hozzáférés helyett Biztosítók részéről történő eseti adatszolgáltatásoktól függően) tudnák teljesítési a 
rájuk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket, továbbá az adatáramlás is csak nehézkesebben működne.

Továbbá, az adatkezelés elmaradása az érintetteket is negatívan érintené, a fent említett kiszámíthatóbb ügyintézési gya-
korlat kapcsán.
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EGYÉB KÉRDÉSEK:

10. Végezték esetleg már ezt az adatkezelést korábban? Ha igen, milyen eredménnyel?

Nem, korábban még nem került sor a Rendszer használatára. A jelen adatkezelés ugyanakkor csak annak módját tekintve 
minősül új adatkezelésnek: a Hitelintézetek és Biztosítók kizárólag a már korábban is (jogszerűen) kezelt adatokat kezelik.

11. A tervezett adatkezelés összhangban van az általános etikai szabályokkal, követelményekkel, illetve a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott állásfoglalásokkal?

A Rendszer kialakítása során a Hitelintézetek, Biztosítók figyelemmel voltak:

– az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre, 
– információbiztonsági előírásokra, 
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint más tagállami felügyeleti hatóságok által kiadott ál-

lásfoglalásokra, 
– a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv által kiadott állásfoglalásokra, iránymutatásokra;
– az Európai Unió Bíróságának gyakorlatára (pl. Fashion ID (C-40/17), Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16), 

Jehova tanúi ügy (C-25/17), továbbá,
– az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalásaira (pl. EDPS Guidelines on the concepts of controller, processor and joint 

controllership under Regulation (EU) 2018/1725, WP29 1/2010)

12. Amennyiben az adatkezelésnek lehetséges, hogy lenne negatív hatása, az mennyire lenne súlyos, kinél 
jelentkezne, és mi lenne az?

Az adatkezelésnek abban az esetben lehetne negatív hatása, amennyiben adatvédelmi incidens történik, tehát, ha pl. a 
Rendszerhez jogosulatlan személyek férnek hozzá, a Rendszerben hibás adatok kerülnek rögzítésre, stb.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezésének esélye azonban alacsony, tekintettel arra, hogy a Rendszeren belül 
a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi lenyomatának (hash) tárolására kerül sor, amelyből a személyes adat nem 
visszafejthető és biztosítja a Rendszer más komponensében tárolt személyes adatok sérthetetlenségét, valamint a GD-
PR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést.
Lehetséges negatív hatásként említhető továbbá, ha a Rendszer használata során végzett adatkezeléssel olyan Bit. szerinti 
ügyfél is érintett, aki 2016. január 1. előtt kötötte a biztosítási szerződést (ld. Bit. 452/A. § (5) bek.). Ezen ügyfél adatainak 
feltöltése és ezt követően az automatikus lekérdezés indítása és válaszadás teljesítése jogsértést valósíthat meg, ha azt nem 
előzi meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerinti tájékoztatás. A közös adatkezelésben résztvevő Biztosítók azonban 
megteszik, illetve megtették az ügyfeleik felé a tájékoztatást, valamint csak olyan személy adatait töltik fel a Rendszerbe, aki 
a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerinti kifogással nem élt.
A teljesség kedvéért rögzítjük, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az MNB hatásvizsgálatot folytatott le, amely alapján a 
Rendszer használata során megvalósuló adatkezelés nem jár magas kockázattal.

A SZÜKSÉGESSÉGI TESZT

13. Hogyan viszonyulnak egymáshoz az adatkezelés és az attól várható előnyök? Valóban várható az adat-
kezeléstől, és csak ettől az adatkezeléstől várható a várt előny bekövetkezése?

A Rendszer kialakítása előtt/során a Hitelintézetek, Biztosítók és a Magyar Nemzeti Bank hosszas egyeztetéseket folytattak 
a megfelelő jogi és informatikai szakértelemmel rendelkező személyek bevonásával. Az egyeztetések elindulása előtt rész-
letes műszaki leírás és követelményspecifikáció készült, amelynek végleges változata a rendszerdokumentáció részeként 
beépült a Konzorciumi Megállapodás szerződéses rendszerébe. A műszaki leírás és a követelményspecifikáció alapján 
megállapítható, hogy a Rendszertől alappal várhatóak a fent részletezett előnyök. 
Az osztott főkönyvi technológián alapuló szoftveres informatikai megoldás (azaz a Rendszer) természetéből adódóan alkal-
mas a fentiekben rögzített előnyök megvalósítására. A Rendszer lehetővé teszi ugyanis, hogy a Hitelintézetek és Biztosítók 
egy naprakész, egységes nyilvántartást hozzanak létre a lakásbiztosításokról és a hitelbiztosítéki fedezetekről, valamint, 
hogy a szükséges adatokhoz akár a másik fél közreműködése nélkül is hozzáférhessenek.
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14. Valóban a tervezett adatkezelés a legjobb módja a tervezett cél/eredmény elérésének?

A Hitelintézetek, Biztosítók és a Magyar Nemzeti Bank által folytatott egyeztetések eredményeként megállapítható, hogy 
a tervezett adatkezelés a legjobb, leghatékonyabb módja a kívánt célok elérésének. Az adatkezeléssel, azaz a szektorok 
közötti kommunikáció elősegítésével és egységesítésével megvalósítható egy olyan együttműködési keret, mely egyaránt 
szolgálja a két szektor intézményei, valamint az ügyfeleik érdekeit. Az intézményi adatkezelőknek jogos érdekük egy mind 
könnyebben működtethető, egyértelmű és működésüket hosszabb távon alacsonyabb működési költségek mellett lehetővé 
tevő rendszer kiépítése. Ügyfeleik jogos érdeke az egyszerűbb, kevesebb utánajárást megkívánó ügyintézés megteremtése. 

15. Milyen alternatív megoldásokat vettek figyelembe a teszt elvégzése során, és azok miért kerültek elvetésre?

A Rendszerhez képest alternatívát jelent a jelenlegi folyamat, amely során a Hitelintézetek és a Biztosítók többnyire manu-
álisan, egyesével küldenek adatszolgáltatást egymás részére, a biztosítási/hitelszerződések megszűnéséről, a biztosítási 
szerződések díjrendezettségéről és esetleges díjelmaradásáról, melyet a bankok szintén manuálisan dolgoznak fel. Ez a hi-
telügyintézést lényegesen lassítja, illetve a Hitelintézetek nem tudják a nyilvántartásaikat folyamatosan naprakészen tartani.
Az adatcserével kapcsolatos feladatok sokrétűségét mérlegelve (a jelenlegi módszeren kívül) az osztott főkönyvi technoló-
gián alapuló szoftveres informatikai megoldás tűnt egyedül megfelelőnek feladatok teljeskörű ellátására, így más alternatív 
megoldások már a tervezés kezdeti szintjén elvetésre kerültek. 

AZ ÖSSZEMÉRÉSI TESZT

16. Kik az adatalanyok?

Hitelintézetek és Biztosítók ügyfelei.

17. Milyen jogviszony áll fenn az adatkezelő és az érintettek között?

Szerződéses jogviszony. A felek viszonya mellérendelt, azonban némi kitettség is megállapítható, tekintettel arra, hogy a 
hitelfelvétel miatt az érintetti kör sérülékenynek minősül. Minderre azonban az adatkezelők figyelemmel voltak a Rendszer 
kialakítása során.

18. Milyen adatok kezelésével jár(na) együtt a tervezett adatkezelés?

A Rendszer használata során kezelt adatok a lakásbiztosítások, hitelbiztosítéki záradék, záradékolási kérelem, díjhátralékos 
biztosítások adatai.

19. Mi lenne az adatkezeléssel érintett adatalanyok valószínű reakciója az adatkezelésre?

A jelen adatkezelés csak annak módját tekintve minősül új adatkezelésnek: a Hitelintézetek és Biztosítók kizárólag a már 
korábban is (jogszerűen) kezelt adatokat kezelik a Rendszer útján, annak érdekében, hogy az egyes adattovábbítási, illetve 
adategyeztetési, valamint idővel a záradékolási folyamatot leegyszerűsítsék és egyben az ügyfél-élményt is növeljék.
Az ügyfeleket a Hitelintézetek és Biztosítók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően fogják tájékoztatni az adatke-
zelésről. Tekintettel arra, hogy új adatok kezelését a Rendszer használata nem eredményez, feltehetően az ügyfelektől sem 
várható különösebb (negatív) reakció.
A Rendszerbe az ősfeltöltés és az üzemszerű működés keretében, azok a biztosítási szerződések is betöltésre kerülnek, 
amelyek nem rendelkeznek hitelfedezeti bejegyzéssel. Az ősfeltöltés célja a biztosítók és a hitelintézetek szakrendszereiben 
tárolt biztosítási szerződések és azok záradékai adatainak migrációja Rendszerbe. Az érintettektől ez esetben sem várható 
különösebb reakció, hiszen megfelelő tájékoztatásban részesülnek, így ésszerűen számíthatnak az adatkezelésre, továbbá 
a Rendszer használata számukra is előnyökkel járhat6.

6 Figyelemmel az 1. pontban rögzítettek szerinti jövőbeli célokra.
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20. Melyek az érintett adatalanyok legfőbb érdekei és jogai, amelyek védelméről megfelelően gondoskod-
ni kellene az adatkezeléssel összefüggésben, és amelyekre az adatalanyok hivatkozhat(ná)nak a tervezett 
adatkezeléssel szemben?

A Hitelintézetek és Biztosítók számára fontos és egyben jogszabályban rögzített kötelezettsége az érintettek személyes 
adatainak, banktitkainak és biztosítási titkainak nagyfokú védelme, így mindenkor törekednek arra, hogy a Rendszer meg-
feleljen az elvárt információ- és adatbiztonsági követelményeknek, a lehetőségekhez mérten, megelőzve ezzel az esetleges 
biztonsági-, illetve adatvédelmi incidenseket. 
Az érintetteket megilleti a magánszféra védelme. Az érintettek hivatkozhatnak arra, hogy adatbiztonsági okokból nem kí-
vánják személyes adataikat egy új technológián alapuló rendszerben tárolni, azon keresztül továbbítani. A személyes ada-
tok megfelelő szintű védelme érdekében azonban a Rendszeren belül a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi 
lenyomatának (hash) tárolására kerül csak sor, amelyből a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a Rendszer más 
komponensében tárolt személyes adatok sérthetetlenségét, valamint a GDPR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést.
Az MNB által lefolytatott hatásvizsgálattal összhangban, az adatbiztonságot többek között a következő intézkedések ga-
rantálják: titkosítás, anonimizálás, adatok különválasztása, hozzáférési jogosultságok szabályozása, naplózás és nyomon-
követhetőség, hálózati zártság, üzembiztonság, munkaállomások biztonsága, ezen felül az MNB Ingatlanfedezeti Biztonsági 
Rendszerterv (teljes dokumentum), valamint az MNB Ingatlanfedezeti Fizikai Rendszerterv alábbi pontjai: 2.8. További nem 
funkcionális követelmények megvalósítási részletei fejezet Anonimizálás, Logolás, Authentikáció, Kulcskezelés pontjai; 4.3. 
Private data collection fejezet, és az 5.4. Alkalmazásszintű blockchain adatmodell fejezet.
A Rendszer használatával kapcsolatos kockázatok kezelésére elsődlegesen a titkosítási megoldások szolgálnak, mely 
eredményeképpen a Rendszerben található adatok beazonosításra alkalmas módon kizárólag azon Hitelintézetek, illetve 
Biztosítók férnek hozzá, melyek az adatok kezelésére jogosultak. Az adatkezelés zárt rendszerként valósul meg, ennek 
következtében alacsony szinten tartható annak kockázata, hogy külső, nem szervezeten belüli személy az adatokhoz hoz-
záférjen.

21. Annak megindokolása, hogy miért nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben az 
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai

A GDPR Preambulumának (4) bekezdése szerint a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az ará-
nyosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, egyensúlyban 
más alapvető jogokkal. Erre tekintettel megállapítható, hogy az érintettek jogai pedig bizonyos esetekben a szükséges és 
arányos módon korlátozhatók. Az adott adatkezelés azért arányos, mert az érintett jogai csak a fenti célok elérésével ará-
nyosan kerülnek korlátozásra.
Amint az fentebb is rögzítésre került, a Rendszer egyszerűbbé teszi a Hitelintézetek és Biztosítók közötti adatáramlást, illetve 
adategyeztetést azáltal, hogy lehetővé teszi egy naprakész, egységes nyilvántartás vezetését a lakásbiztosításokról és a 
hitelbiztosítéki fedezetekről; ezen egységes nyilvántartásból a Hitelintézetek a Biztosítók közreműködése nélkül képesek a 
szükséges adatokat lekérni, amely egyben elősegíti a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való nagyobb fokú meg-
felelést; valamint a Rendszer célja, hogy – további fejlesztések eredményeképp – egyszerűsítse a záradékolási folyamatot, 
amely szintén a Hitelintézetek jogos érdekét szolgálja. Fontos továbbá, hogy az adatkezelés kiszámíthatóbb ügyintézési 
gyakorlatot eredményezne, amely nagyobb fokú jogbiztonsághoz vezetne.
A fenti célok kizárólag abban az esetben érhetők el, ha a Rendszert a Hitelintézetek és Biztosítók valamennyi érintett 
ügyfelük vonatkozásában használják, biztosítva ezáltal a nyilvántartás egységességét és teljességét. Az érintettek érdekei 
önmagában nem ismerhetők fel az adatkezelők jogos érdekével szemben. Jogos érdeken alapuló adatkezeléssel elérhető 
célok mind a Hitelintézetek/Biztosítók mind pedig az érintettek számára előnyös következményekkel járhat.
Tekintettel arra, hogy a Rendszeren belül a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi lenyomatának (hash) tárolására 
kerül csak sor, amelyből a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a Rendszer más komponensében tárolt szemé-
lyes adatok sérthetetlenségét, valamint a GDPR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést, az érintettek adatbiztonsággal 
kapcsolatos esetleges aggodalmai nem minősülnének megalapozottnak.
Továbbá, a fent kifejtett előnyök kizárólag abban az esetben érhetők el, amennyiben a Hitelintézetek és a Biztosítók vala-
mennyi releváns adatot tartalmazó, egységes nyilvántartást tudnak létrehozni. A nyilvántartás egységét (és ezzel az adatke-
zeléstől várt előnyök megvalósulását) akadályozná, amennyiben valamely érintett tiltakozna az adatkezelés ellen.

22. Mi az adatkezelés érintett személyekre gyakorolt vagy lehetséges pozitív és negatív hatása? 

Pozitív: amennyiben további (a követelményspecifikációnak és a műszaki leírásnak megfelelő) fejlesztéseket hajtanak végre, 
a Rendszer növeli az ügyfélélményt azzal, hogy a jelzáloghitelhez szükséges hitelbiztosítéki fedezet nyújtását egy helyen, de 
legalább a Hitelintézet és a Biztosító többszöri felkeresése nélkül el lehet majd intézni.
Negatív: az adatkezelésnek abban az esetben lehetne negatív hatása, amennyiben adatvédelmi incidens történik, tehát, ha 
pl. a Rendszerhez jogosulatlan személyek férnek hozzá, a Rendszerben hibás adatok kerülnek rögzítésre, stb.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezésének esélye azonban alacsony, tekintettel arra, hogy a Rendszeren belül 
a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi lenyomatának (hash) tárolására kerül sor, amelyből a személyes adat 
nem visszafejthető és biztosítja a Rendszer más komponensében tárolt személyes adatok sérthetetlenségét, valamint a 
GDPR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést.
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23. Hogyan lehetséges a fenti hatás minimalizálása, csökkentése? Melyek azok az esetleges további garan-
ciális intézkedések, amelyek az érintett személyek védelmét szolgálják az adatkezeléssel kapcsolatban? 

A Hitelintézetek és Biztosítók mindenkor törekednek arra, hogy a Rendszer megfeleljen az elvárt információ- és adatbizton-
sági követelményeknek, a lehetőségekhez mérten, megelőzve ezzel az esetleges biztonsági-, illetve adatvédelmi inciden-
seket. Továbbá, a Rendszeren belül a blokkláncban a személyes adatok olyan egyedi lenyomatának (hash) tárolására kerül 
csak sor, amelyből a személyes adat nem visszafejthető és biztosítja a Rendszer más komponensében tárolt személyes 
adatok sérthetetlenségét, valamint a GDPR-ban foglalt előírásoknak való megfelelést, így a Rendszer biztosítja, hogy ki-
zárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező lekérdező adatkezelő, csak a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges 
adatokhoz, és csak a cél eléréséhez szükséges ideig férjen hozzá.
További garanciák: érintettek megfelelő tájékoztatása, tiltakozási joggyakorlás biztosítása, egyéb érintetti jogok gyakorlásá-
nak elősegítése, megfelelő megőrzési idők alkalmazása, hozzáférési jogosultságok kezelése.

AZ ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN MEGHOZOTT DÖNTÉS:

Fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ezen 
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető szabadságai, amelyek a személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé, az adatkezelés jogalapjaként az Adatkezelő jogos érdeke alkalmazható.
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