
Adatkezelési Tájékoztatás 
a fiókbérlőknek szóló reklámok küldéséről 

 
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása eredményeként Ön a Magyar Posta Zrt-től reklámokat, tájékoztatásokat 
kaphat. A hozzájárulásának megadása nem feltétele a postafiók bérleti szerződés megkötésének. 
 
1. Adatkezelő 
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) 
A Magyar Posta Zrt belső adatvédelmi felelőse: dr. Hencz János László, e-mail: adatvedelem@posta.hu 
 
2. Milyen adatokat kezelünk?  
A postafiók bérleti szerződésében megadott nevét, címét, postafiók számát és postafiók irányítószámát, telefonszámát. 
 
3. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?  
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy az adatait megadja postafiók bérleti szerződésében és 
igennel válaszol arra a kérdésünkre, hogy hozzájárul személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú felhasználásához, 
majd ezen nyilatkozatát a szerződés aláírásával megerősíti. [Infotv

1
. 5. § (1) bekezdés a) pont] 

 
4. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?  
Adatait azért kezeljük, hogy az Önnel a kapcsolatot felvegyük és Önnek reklámokat, ajánlatokat, tájékoztatásokat 
juttassunk el levélben vagy telefonon. 
 
5. Meddig kezeljük az Ön adatát? 
A hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a postafiók bérleti szerződése hatályának 
fennállásáig. Adatai a határidő lejártát követően törlésre kerülnek.  
 
6. Hol vonhatja vissza hozzájárulását? 
Hozzájáruló nyilatkozatát, azonosító adatai feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja 
levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc, faxon: a 06-46-320-136 számon, e-mail-ben: az 
ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen, telefonon: a 06-1-767-8282 számon nevének és címének megadásával, 
személyesen: a Magyar Posta Zrt. X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt. 
 
7. Kik ismerhetik meg az adatait? 
Személyes adatait az adatok felvételét, azaz a fiókbérleti szerződés megkötését végző postai munkavállaló, a fiókbérleti 
szerződéseket kezelő termékmenedzserek, valamint az adatok tárolására szolgáló informatikai rendszert kezelő 
alkalmazásüzemeltetők továbbá a reklámanyagok, tájékoztatások eljuttatásában, készítésében közreműködő 
munkavállalók ismerhetik meg a feladataik ellátásához szükséges mértékben és célból. 
 
8. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?  
A Magyar Posta Zrt. az e-mailben, levélben megvalósított személyre szóló megkereséseihez a reklámlevelek, 
hírlevelek, tájékoztató anyagok, nyomtatványok előállításához az EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109. Cégjegyzékszám: 01-10-048079, Adószám: 24924243-2-43) 
nyomdai szolgáltatásait veszi igénybe. 
 
9. Milyen jogok illetik meg?  
A Magyar Posta Zrt. az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén írásban – közöl 
Önnel. Bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. 
A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos 
tiltakozás iránti kérelme bármikor bejelenthető a 6. pontban jelzett elérhetőségeken. 
 
10. Hova fordulhat jogai védelmében?  
Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 
Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: a 06-1-767-8282), hogy azt kezelni tudjuk. 
Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása 
szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  
 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-111566/2016. 
 
További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban. 
 

                                                           
1 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
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