Adatkezelési Tájékoztatás
a Magyar Posta Zrt. által vámügynöki tevékenysége keretében végzett adatkezelésről
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. Mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére?
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a vámkezelési megbízást ad a Magyar
Posta Zrt. részére és felhatalmazza a Magyar Posta Zrt.-t a vámügynöki tevékenység ellátására. [az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU
rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról 18. és 19. cikk alapján]
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. továbbá jogosult kezelni:
 az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU
rendelete (2013. október 9.)
 a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló a
Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.)
 az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.)
 az uniós vámjog végrehajtásáról 2016. évi XIII. törvény
2. Milyen adatokat kezelünk?
adat
név
adóazonostó jel
cím
telefonszám
e-mail cím
bankszámlaszám
állampolgárság és azt igazoló
dokumentum adatai
tanulói hallgatói jogviszony igazolása
vámértéket igazoló adatok
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
gyakorlata szerint szükséges
okmánymásolatokon szereplő adatok
kiviteli vámokmány adatai
hazatelepülést/szokásos lakhely
Közösségbe áthelyezését igazoló
adatok

Miért?
az érintett azonosítása végett
EORI/VPID szám (vámcélokból történő nyilvántartásba
vétele érdekében használt, az Unió vámterületén belüli
egyedi azonosító szám) igénylése miatt
a küldemény valamint a vámügynöki tevékenységhez
kapcsolódó szükséges tájékoztatások kézbesítése miatt.
a vámügynöki tevékenységgel érintett küldeménnyel
kapcsolatos értesítések eljuttatásához
a vámügynöki tevékenységgel érintett küldeménnyel
kapcsolatos értesítések eljuttatásához
Vámteher rendezése, illetve EORI/VPID szám igénylés miatt.
Vámmentességi jogcímek alátámasztásához,
igazolásához,ha szükséges
Vámmentességi jogcímek alátámasztásához, igazolásához,
ha szükséges
Vámérték meghatározása céljából

Vámmentességi jogcímek alátámasztásához,
igazolásához, ha szükséges
Vámmentességi jogcímek alátámasztásához,
igazolásához, ha szükséges
Vámmentességi jogcímek alátámasztásához,
igazolásához, ha szükséges

4. Milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adatokat?
Adatait azért kezeljük, hogy
 az Ön képviseletében a küldeményével kapcsolatos, vámhatóságok előtti ügyeiben eljárjunk
 Önnel a kapcsolatot felvegyük és Önnek a vámügyintézéshez szükséges feltételekkel
kapcsolatos tájékoztatásokat eljuttassuk.
5. Meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az Ön adatát?
A Magyar Posta Zrt. az Ön adatait az uniós vámjog végrehajtásáról 2016. évi XIII. törvény 17. §-a
értelmében 10 évig köteles kezelni.
6. Kik ismerhetik meg az adatait?
A Magyar Posta Zrt. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a
hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Személyes
adatait az adatok felvételét végző, a vámügyintéző munkavállalók , valamint az adatok tárolására
szolgáló informatikai rendszert kezelő alkalmazásüzemeltetők továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
vámeljárás lefolytatását végző alkalmazottai ismerhetik meg a feladataik ellátásához szükséges
mértékben és célból. A Magyar Posta Zrt. belső működését, a munkavégzés szabályosságát
rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az
ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és
védelmi munkatársak, a belső adatvédelmi felelős), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez
elengedhetetlen.
Mivel a vámügynöki tevékenység alapvető jellemzője, hogy a vámügynök a vámhatóság előtt jár a
megbízó személy képviselőjeként és a megbízó személy nevében és/vagy érdekében jár el, ezért az
Ön adatait megismerheti a vámhatóság a az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai
Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) 18. cikke alapján. A Magyar Posta
Zrt. mint vámügynök tehát az Ön adatait a vámeljárás lefolytatásához szükséges mértékben továbbítja
a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére.
7. Vesz-e igénybe adatfeldolgozót a Magyar Posta Zrt.?
A Magyar Posta Zrt. az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
8. 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 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.
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 06-1-7678282), 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. email: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.

