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Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára 
1144 Budapest, Kőszeg u. 25. 2/2.   

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

 
Köszönjük, hogy öngondoskodása érdekében a Vasutas Nyugdíjpénztárt választotta! 

 

Tájékoztatjuk, hogy tagsági viszonyának létesítésével Ön hozzájárult a belépési nyilatkozaton 

megadott személyes adatainak kezeléséhez, valamint a Nyugdíjpénztár értesítési 

kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges mértékben a harmadik fél részére történő 

átadásához. Biztosítjuk, hogy Nyugdíjpénztárunk kiemelt figyelmet fordít a tagok személyes 

adatainak kezelésére, amely  biztonságos, zárt rendszerben történik.  

A Nyugdíjpénztár a tagokról különleges adatot nem kezel, profilalkotást nem végez, harmadik 

országba adatot nem továbbít, adattovábbítást kizárólag csak értesítési kötelezettségének 

teljesítése, illetve hatósági megkeresés érdekében végez.  

Az adóigazolás és a számlaértesítő készítése céljából az EPDB Nyomtatási Központ Zrt., 

vagy a DELFIN Rendszerház Kft. részére történik adattovábbítás. A szolgáltató az értesítők 

megküldését követően a tagok személyes adatait törli.  

Ezen felül adattovábbítás a Nyugdíjpénztár honlapját fejlesztő és karbantartó Travelmax Kft. 

felé történik a honlapon elérhető egyenleg és a letölthető igazolások frissítése érdekében. A 

fejlesztő cég az adatokat zárt rendszerben kezeli.  

 

A Nyugdíjpénztár a tagok személyes adatait informatikai nyilvántartásában és papíralapon a 

tagsági viszony megszűnését követő 10 évig őrzi meg, majd ezt követően a személyes 

adatokat törli, megsemmisíti.  

 

Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: 

 

• a nyilvántartott személyes adatairól a tagsági viszony létesítésekor egy alkalommal 

ingyenesen, további alkalmanként pedig az Alapszabályban foglalt költség 

megfizetését követően információt kérni, 

• a pontatlanul rögzített adatainak helyesbítését kérni, 

• az adatkezelés korlátozását kérni legfeljebb olyan mértékben, amely még nem 

veszélyezteti a Nyugdíjpénztár jogszabály által előírt értesítési kötelezettségének 

elvégzését,  

• a tagsági viszony megszűnését és a Nyugdíjpénztár belső szabályzataiban 

megfogalmazott megőrzési idő elteltét követően személyes adatainak törlését kérni, 

• tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen viselve ennek következményeit,  

• amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban hiányosságot tapasztal, az 

alábbi elérhetőségeken a Nyugdíjpénztár adatvédelmi felelőséhez, illetve nem 

elfogadható válasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulni. 
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megfelelő kapcsolattartás, illetve a Nyugdíjpénztár részére 

jogszabályban előírt értesítési kötelezettség végrehajtása érdekében a tagsági viszony 

létesítésekor, illetve a tagsági viszonya alatt később megadott személyes adataival 

kapcsolatban Önnek az alábbi kötelezettségei vannak:  

 

• a Nyugdíjpénztárnak megadott személyes adataiban bekövetkezett változást a változás 

bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül személyesen, vagy írásban  szükséges 

bejelenteni.  

A bejelentés elmulasztásának következményei:   

- hiányosan megadott személyes adatok esetén a Nyugdíjpénztár megtagadhatja a 

tagsági viszony létesítését,  

- a Nyugdíjpénztár visszatarthatja a tag részére történő érdemi tájékoztatást, vagy 

kifizetést és személyes adategyeztetésre kérheti fel a tagot, amely az ügyintézési 

határidő meghosszabbodásával járhat, 

- a tag által nem bejelentett lakcímváltozás következtében  a Nyugdíjpénztár által 

megküldött kötelező értesítők visszaérkezése esetén az ismételt kiadásra csak az 

Alapszabályban meghatározott költség megfizetését követően kerülhet sor.    

 

Kérjük, hogy amennyiben a Vasutas Nyugdíjpénztárnál kezelt adataival kapcsolatban 

hiányosságot, visszaélést tapasztal, forduljon bizalommal az adatvédelmi felelőshöz! 

Adatvédelmi felelősünk a bejelentést 15 napon belül kivizsgálja, a szükséges intézkedéseket 

megteszi és írásban választ ad a bejelentésre. Együttműködését köszönjük.  

 

A Nyugdíjpénztár adatvédelmi felelősének elérhetőségei: 

Madarászné Dombi Katalin 

1144 Bp. Kőszeg u. 25. 2/2.  

Telefon: 06/1/220-8638 

e-mail: ugyfelszolgalat@vnyp.hu 

honlap: www.vasutaspenztar.hu 

 

Amennyiben Ön nem elégedett az adatvédelmi felelős válaszával, illetve a bejelentésével 

kapcsolatban tett intézkedésekkel, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Bp. Falk Miksa u. 9-11. 

Levélcím: 1363 Bp. Pf. 9.  

Telefon: 06/1/391-1400 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, idopontfoglalas@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 

 

 

 

Budapest, 2021. december 20.                       Vasutas Nyugdíjpénztár 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Telefon: 06-1/220-86-38, 221-71-93   

Internet: www.vasutaspenztar.hu   E-mail:  ugyfelszolgalat@vnyp.hu 
Ügyfélszolgálat:  Hétfőn 12-16 óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig 

Adószám: 18077153-1-42 
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