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Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési 
idejéről 

Adatkezelési helyzet Kezelt adatok Adatkezelési cél Jogalap Megőrzési idő 

Ajánlatkérés, általános 
érdeklődés 

Az Ön által megadott 
azonosító adatok 

Ajánlatadás, 
megkeresés 
megválaszolása 

A szerződéskötés 
előkészítése 

12 hónap (egyéb 
hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapuló 
adatkezelés hiányában) 

Gépjármű-vásárlás, 
Mobilitásgarancia, 
jótállás és hibás 
teljesítésen alapuló 
egyéb igények 
érvényesítése 

Név, lakcím, születési hely 
és idő, anyja neve, 
személyi ig. száma, 
telefonszám, e-mail cím, 
gépjármű adatai 

Szerződés teljesítése 
és számlázás 

Szerződés 
teljesítése 

A jótállási idő és a hibás 
teljesítésen alapuló 
igények 
érvényesítésének 
határideje; számviteli 
bizonylat esetén a 
mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő  

Szerviz esedékességre 
vonatkozó értesítés a 
garanciális időszak 
alatt 

Név, telefonszám, e-mail 
cím 

A gépjárműhöz 
kapcsolódó garancia 
érvényességének 
biztosítása 

Szerződés 
teljesítése 

A jótállási idő és a hibás 
teljesítésen alapuló 
igények 
érvényesítésének 
határideje 

Szerviz-esemény Név, lakcím, telefonszám, 
e-mail cím, gépjármű 
adatai 

Megrendelt javítás 
elvégzése 

Szerződés 
teljesítése 

A jótállási idő és a hibás 
teljesítésen alapuló 
igények 
érvényesítésének 
határideje; számviteli 
bizonylat esetén a 
mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő  

Biztosítási 
kárügyintézés 

Név, lakcím, telefonszám, 
járművezető neve, 
lakcíme (ha eltér), 
jogosítvány száma, tanú 
neve, címe, telefonszáma, 
gépjármű gyártmánya, 
alvázszáma, motorszáma, 
rendszáma, biztosítás 
kötvényszáma, 
káresemény helyszíne, 
időpontja 

Megrendelt szerviz 
szolgáltatáshoz 
kapcsolódó 
biztosítási ügyintézés 

Szerződés 
teljesítése 

5 év, továbbá számviteli 
bizonylat esetén a 
mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő  

Tartozék- és alkatrész-
vásárlás 

Név, lakcím számlázás Szerződés 
teljesítése 

számviteli bizonylat 
esetén a mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő  

Visszahívási akciók Név, lakcím, alvázszám Gépjármű 
tulajdonosának 
azonosítása, 
biztonsági kockázat 
megszüntetése 

Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek 

a visszahívás okából 
fakadóan keletkezett 
igényekből származó 
követelések 
elévülésének ideje 

Motorcsere Név, lakcím, motorszám, 
gépjármű adatai 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Jogszabályi 
kötelezettség  

10 év 

Ügyfél-elégedettség 
mérése 

Név, lakcím, telefonszám, 
e-mail cím, gépjármű 
adatai 

Termékek és 
szolgáltatások 
fejlesztése, 
fogyasztói 
visszajelzés 

Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek 

12 hónap 

Szerződésen kívüli 
károkozás 

Név, lakcím, telefonszám, 
e-mail cím 

igényérvényesítés Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek 

A követelés 
elévülésének ideje 

Bírság, pótdíj 
továbbszámlázása, 
hatósági megkeresés 

Név, lakcím, illetve a 
hatóság által igényelt 
adatok  

Követelés behajtása Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek, illetve 
jogszabályi 

A követelés 
elévülésének ideje, 
illetve számviteli 
bizonylatok esetében a 
mindenkori, 



12 
 
Budapest 1827310.4 

kötelezettség jogszabályban előírt 
megőrzési idő 

Műszaki vizsga 
lejáratával kapcsolatos 
értesítés 

Forgalmi engedély száma,  Gépjármű 
tulajdonosa jogos 
érdekének 
érvényesítése 

Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek 

Az ügyfélkapcsolat 
fennállása alatt, 
egyébként a forgalmi 
engedély Vállalatunk 
által rögzített 
érvényességi idejének 
lejártát követő legfeljebb 
öt év. 

Automatizált 
döntéshozatal és 
profilozás 

Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím 

Egyediesített 
ajánlatok kidolgozása 

Hozzájárulás Hozzájárulás 
visszavonásáig 

Új termékajánlat, 
akciók hírlevelek 

Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím 

üzletszerzés Hozzájárulás Hozzájárulás 
visszavonásáig 

Piackutatás Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím 

üzletszerzés Hozzájárulás Hozzájárulás 
visszavonásáig 

Tesztvezetés, 
gépjárműbérlet 

Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím, vezetői engedély 
adatai 

Üzletszerzés, 
esetleges 
igényérvényesítés, 
jogszabályi 
kötelezettségek 
teljesítése 

Hozzájárulás; 
mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek; jogszabályi 
kötelezettség 

Igényérvényesítés 
esetén követelés 
elévülésének ideje, 
illetve számviteli 
bizonylatok esetében a 
mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő 

Nyereményjáték Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím 

Üzletszerzés; 
nyeremény átadása 

Hozzájárulás Esetleges követelés 
elévülési ideje 

Jótékonysági akciók Név, lakcím, születési hely 
és idő, telefonszám, e-
mail cím 

üzletszerzés Hozzájárulás A jótékonysági akció 
megvalósulását követő 
30 nap 

Szerviz esedékességre 
vonatkozó értesítés a 
garanciális időszak 
alatt 

Név, telefonszám A gépjárműhöz 
kapcsolódó garancia 
érvényességének 
biztosítása 

Mérlegelésen 
alapuló jogos 
érdek 

A jótállási idő és a hibás 
teljesítésen alapuló 
igények 
érvényesítésének 
határideje; számviteli 
bizonylat esetén a 
mindenkori, 
jogszabályban előírt 
megőrzési idő 

A pénzmosási törvény 
alapján végzett ügyfél-
átvilágítás 

Név, születési név, 
állampolgárság, születési 
hely és idő, anyja 
születési neve; lakcím, 
azonosító okmány típusa 
és száma 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Jogszabályi 
kötelezettség  

Az ügyfél-átvilágítás 
alapjául szolgáló ügylet 
teljesítésétől számított 8 
év 

 

 


