
Az adatkezelés 

megnevezése és 

célja  

Az 

adatkezel

és 

jogalapja  

A kezelt 

adatok köre és 

azok forrása  

Az 

adatkezelé

s 

időtartam

a  

Adattovábbí

tás címzettje  

Adatfeldolgozó 

és 

adatfeldolgozási 

tevékenység  

A Multipont 

Business 

Programban való 

részvétel 

biztosítása, 

kártyagyártás, a 

Multipont 

Business Program 

működtetése, 

például a 

vevőkkel történő 

kapcsolattartás.  

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása).  

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az érintett 

nem vehet 

részt a 

Multipont 

Business 

Programb

an. Az 

érintett 

jogosult 

arra, hogy 

hozzájárul

ását 

bármikor 

visszavon

ja. A 

hozzájárul

ás 

visszavon

ása nem 

érinti a 

hozzájárul

áson 

alapuló, a 

visszavon

ás előtti 

adatkezel

és 

jogszerűs

égét.  

Név, cím, email 

cím, 

telefonszám, 

születési idő, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

adatok, online 

jelentkezés 

esetén jelszó, 

regisztráló 

neme, aláírás 

képe (papír 

alapú 

regisztráció 

esetén), 

regisztráció 

időpontja, MOL 

vevőkód, 

adószám, 

kapcsolattartó 

neve, 

kapcsolattartó 

telefonszáma.  

 

 

Adatok forrása: 

az érintettől 

felvett (nem a 

megszólításhoz, 

a születési idő 

az 

azonosításhoz 

szükséges).  

A vevők 

Multipont 

Business 

Programba

n való 

részvétele 

alatt, 

valamint a 

kártya 

inaktiválás

át vagy a 

Multipont 

Business 

Program 

megszűnés

ét követő 5 

év. 

Bármelyik 

fél ennyi 

ideig 

érvényesít

het polgári 

jogi igényt 

az 

adatkezelő

kkel 

szemben a 

Polgári 

Törvénykö

nyvről 

szóló 

2013. évi 

V. törvény 

(„Ptk.”) 

6:22. § 

alapján.  

  A MOL 

Nyrt. és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 

(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) 

– az 

adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása. 

 

Papír alapú 

regisztráció 

esetén az adott 

töltőállomást 

üzemeltető 

partner 

munkavállalói. A 

töltőállomást 

üzemeltető 

partnerek listája 

elérhető a 

www.multipont.h

u/toltoallomas 

honlapon. 

 

Online 

kártyaigénylés 

esetén a 

kártyabirtokos 

részére a kártyát 

a Magyar Posta 

Zrt. szállítja ki. 

 

ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. 
(1102 Budapest 

Halom utca 5..) – 

megszemélyesítet

t hűségkártyák 

gyártása, ellátása.  

http://multipont.hu/toltoallomas.html
http://multipont.hu/toltoallomas.html


Általános 

marketing 

(reklám) 

üzenetek, 

promóciós 

ajánlatok, 

kuponok küldése 

postai úton, e-

mailben, telefonos 

megkereséssel, 

SMS-ben vagy 

applikáción 

keresztül, 

amennyiben Ön 

azt letölti.  

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása). 

 

A 

gazdasági 

reklámtev

ékenység 

alapvető 

feltételeir

ől és 

egyes 

korlátairól 

szóló 

2008. évi 

XLVIII. 

törvény 

(„Grt..”) 

6. § (1) – 

természet

es 

személy 

vevő 

előzetes, 

egyértelm

ű és 

kifejezett 

hozzájárul

ása. 

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az 

érintettne

k nem 

küldünk 

általános 

marketing 

(reklám) 

üzeneteke

t, 

promóció

s 

ajánlatoka

A lehetséges 

címzett neve, 

címe, e-mail 

címe, 

telefonszáma, 

kártyaszáma. 

 

Adatok forrása: 

az érintettől 

felvett.  

Az érintett 

hozzájárul

ásának 

visszavoná

sáig.  

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 

(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása.  

 

Neo Interactive 

Kft. (1118 

Budapest, 

Gombocz Zoltán 

u. 9.) és annak al-

adatfeldogozójak

ént a Protopmail 

Zrt. (1097 

Budapest, 

Könyves Kálmán 

körút 12-14.) - az 

adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó e-

mail levélküldő 

szolgáltatás 

nyújtása.  

 

Postai 

küldemények 

esetén a 

kártyabirtokos 

részére a 

küldeményt a 

Magyar Posta 

Zrt. szállítja ki.  



t, 

kuponoka

t. 

 

Postai út 

esetén: 

Grt. 6. § 

(4), 

figyelem

mel a Grt. 

6. § (9) 

foglaltakr

a. Címzett 

reklámkül

demény 

(egyszerre 

legalább 

500 

címzett 

részére 

feladott, 

Grtv. 6. § 

(9) 

szerinti 

postai 

küldemén

y) postai 

úton az 

érintettek 

előzetes 

es 

kifejezett 

hozzájárul

ásának 

hiányában 

is 

küldhető, 

feltéve, ha 

az 

adatkezel

ők 

biztosítják 

azt, hogy 

az érintett 

a reklám 

küldését 

bármikor 

ingyenese

n és 

korlátozás 



nélkül 

megtilthas

sa.  

Egyéniesített, 

személyre szabott 

marketing 

(reklám) 

üzenetek, 

promóciós 

ajánlatok, 

kuponok küldése 

postai úton, e-

mailben, telefonos 

megkereséssel, 

SMS-ben vagy 

applikáción 

keresztül, 

amennyiben Ön 

azt letölti. A 

kezelt adatok 

alapján az 

adatkezelők 

Önről profilt 

alkotnak.  

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása). 

 

A Grt. 6. 

§ (1) a) – 

természet

es 

személy 

vevő 

előzetes, 

egyértelm

ű és 

kifejezett 

hozzájárul

ása. 

 

Profilalko

tás: 

GDPR 22. 

cikk (2) c) 

– az 

érintett 

kifejezett 

hozzájárul

ása. 

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az 

érintettne

k nem 

küldünk 

egyéniesít

ett, 

személyre 

szabott 

marketing 

(reklám) 

üzeneteke

t, 

A lehetséges 

címzett neve, 

címe, e-mail 

címe, 

telefonszáma, 

születési ideje, 

neme, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

adatok, kínált 

szolgáltatásokk

al/termékekkel 

kapcsolatos 

érdeklődési kör.  

Az érintett 

hozzájárul

ásának 

visszavoná

sáig.  

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 
(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása. 

 

Neo Interactive 

Kft. (1118 

Budapest, 

Gombocz Zoltán 

u. 9.) és annak al-

adatfeldogozójak

ént a Protopmail 

Zrt. (1097 

Budapest, 

Könyves Kálmán 

körút 12-14.) - az 

adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó e-

mail levélküldő 

szolgáltatás 

nyújtása. 

 

További igénybe 

vett 

adatfeldolgozót 

igénybevétel 

esetén 

feltüntetjük a 

www.multipont.h

u honlapon. 

 

Postai 

küldemények 

esetén a 

kártyabirtokos 

részére a 

küldeményt a 

https://www.multipont.hu/
https://www.multipont.hu/


promóció

s 

ajánlatoka

t, 

kuponoka

t.  

Magyar Posta 

Zrt. szállítja ki.  

Egyéniesített, 

személyre szabott 

marketing 

(reklám) 

üzenetek, 

promóciós 

ajánlatok, 

kuponok ajánlása 

kivetítőn, 

vásárláskor a 

töltőállomáson.  

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása).  

 

A Grt. 6. 

§ (1) a) – 

természet

es 

személy 

vevő 

előzetes, 

egyértelm

ű és 

kifejezett 

hozzájárul

ása. 

 

Profilalko

tás: 

GDPR 22. 

cikk (2) c) 

– az 

érintett 

kifejezett 

hozzájárul

ása. 

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az 

érintettne

k nem 

ajánlunk 

általános 

marketing 

(reklám) 

üzeneteke

t, 

A lehetséges 

címzett neve, 

címe, e-mail 

címe, 

telefonszáma, 

születési idő, 

nem, 

kártyaszáma, 

kártyahasználati 

adatok, a kínált 

szolgáltatásokk

al/termékekkel 

kapcsolatos 

érdeklődési kör. 

 

Adatok forrása: 

az érintettől 

felvett.  

Az érintett 

hozzájárul

ásának 

visszavoná

sáig.  

 MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 
(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása. 

 

Az adott 

töltőállomást 

üzemeltető 

partner 

munkavállalói a 

helyszínen 

közvetítik az 

ajánlatot. A 

töltőállomást 

üzemeltető 

partnerek listája 

elérhető 

awww.multipont.

hu/toltoallomas 

honlapon. 

 

További igénybe 

vett 

adatfeldolgozót 

igénybevétel 

esetén 

feltüntetjük a 

www.multipont.h

u honlapon.  

http://multipont.hu/toltoallomas.html
http://multipont.hu/toltoallomas.html
https://www.multipont.hu/
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egyéniesít

ett, 

személyre 

szabott 

marketing 

(reklám) 

üzeneteke

t, 

promóció

s 

ajánlatoka

t.  

Piackutatás az 

adatkezelők 

termékei és 

szolgáltatásai 

fejlesztése 

érdekében.  

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása). 

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az érintett 

nem vehet 

részt 

piackutatá

sban. 

Név, cím, e-

mail cím, 

telefonszám, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

adatok, a 

piackutatás 

során felvett 

vagy keletkezett 

adatok. 

 

Adatok forrása: 

az érintettől 

felvett  

Az érintett 

hozzájárul

ásának 

visszavoná

sáig.  

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 
(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása. 

 

További igénybe 

vett 

adatfeldolgozót 

igénybevétel 

esetén 

feltüntetjük a 

www.multipont.h

u honlapon.  

Adattovábbítás a 

MOL LIMO Kft. 

részére abból a 

célból, hogy a 

vevőnek, mint a 

Multipont 

Business 

Programban 

résztvevő 

személynek a 

MOL Nyrt, a 

Multipont 

Program Zrt. 

vagy a MOL-

LIMO Kft. MOL-

LIMO, általános 

marketing 

GDPR 6. 

cikk (1) a) 

(az 

érintett 

önkéntes 

hozzájárul

ása). 

 

A 

hozzájárul

ás 

hiányában 

az 

érintettne

k nem 

küldünk 

MOL-

 Név, cím, 

email cím, 

telefonszám, 

születési idő, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

adatok, a kínált 

szolgáltatásokk

al/termékekkel 

kapcsolatos 

érdeklődési kör. 

 

Adatok forrása: 

az érintettől 

felvett.  

Az érintett 

hozzájárul

ásának 

visszavoná

sáig.  

MOL 

Limitless 

Mobility 

Kft..(1117 

Budapest, 

Októberhuszo

nharmadika 

u. 18.)  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 
(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása.  

https://www.multipont.hu/
https://www.multipont.hu/


(reklám) 

üzeneteket, 

promóciós 

ajánlatokat, 

kuponokat 

küldhessen.  
 

A MOL LIMO egy 

car sharing 

szolgáltatást ajánl. 

A car sharing 

közösségi autózást 

jelent, egy olyan 

autókölcsönző 

szolgáltatás, 

melyet online 

regisztrációt 

követően Ön egy 

applikáció 

segítségével tud 

igénybe venni a 

nap 24 órájában. A 

szolgáltatás 

elérhető Budapest 

belső kerületeiben 

az ún. Limo-zónán 

belül.  

LIMO 

általános 

marketing 

(reklám) 

üzeneteke

t, 

promóció

s 

ajánlatoka

t, 

kuponoka

t.-  

A Multipont 

Business 

Programmal 

kapcsolatos 

csalások és 

visszaélések 

megelőzése, 

észlelése és 

kivizsgálása 
 

A csalások és 

visszaélések 

megelőzésére és 

kivizsgálására 

irányadók a 

MOL-csoport 

Etikai és Üzleti 

Magatartási 

Kódexe, Üzleti 

Partneri Etikai 

Kódexe, Etikai 

Tanács Eljárási 

Rendje („Etikai 

GDPR 6. 

cikk (1) f) 

pontja (az 

adatkezel

és az 

adatkezel

ők jogos 

érdekeine

k 

érvényesít

éséhez 

szükséges

). A jogos 

érdek: az 

adatkezel

ők 

vagyonát, 

üzleti 

titkait, 

szellemi 

tulajdonát 

és üzleti 

hírnevét, 

Név, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

adatok, a 

vizsgálat 

lefolytatása 

során 

keletkezett 

adatok. Az 

adatkezelők 

kezelik a 

vizsgálat 

lefolytatásához 

szükséges 

adatokat, 

például a kártya 

számát az 

általuk 

egyébként 

kezelt „blokk 

adatokkal” (pl. 

a vásárolt 

termék vagy 

Az eljárás 

lefolytatás

ához 

szükséges 

időtartam, 

de 

legfeljebb 

a vevők 

Multipont 

Business 

Programba

n való 

részvétele 

alatt, 

valamint a 

kártya 

inaktiválás

át vagy a 

Multipont 

Business 

Program 

megszűnés

ét követő 5 

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 
(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása.  



Kódex”), melyek 

alább érhetők 

el:https://mol.hu/

hu/molrol/etika-

es-

megfeleles/etika/  

valamint 

a 

megfelelő

, 

tiszteleten 

alapuló és 

félelem-, 

valamint 

megtorlás

-mentes 

munkakör

nyezetet 

veszélyezt

ető 

szabálytal

anságok 

megelőzé

se, 

feltárása 

és a 

felelős 

személye

k 

felelősség

re vonása. 

Az 

érdekmérl

egelési 

teszt 

elérhető 

ide 

kattintva.  

termékek neve, 

cikkszáma, 

mennyisége, 

ára, a vásárlás 

helye és ideje, 

stb.), annak 

érdekében, 

hogy a 

kártyával 

történt 

esetlegesek 

visszaéléseket 

felderítsék és 

kivizsgálhassák, 

az ehhez 

szükséges 

vizsgálat 

időtartamára.  

év. 
Bármelyik 

fél ennyi 

ideig 

érvényesít

het polgári 

jogi igényt 

az 

adatkezelő

kkel 

szemben a 

Ptk. 6:22. 

§ alapján.  

Multipont 

Business 

Programmal 

kapcsolatos 

panaszügyintézés 

(Erről külön 

tájékoztatást 

adunk a 

https://mol.hu/hu/

kapcsolat/ 

elérhetőségen).  

A külön 

tájékoztat

óban írt 

rendelkez

ések 

tekintend

ők 

irányadón

ak.  

A külön 

tájékoztatóban 

írt 

rendelkezések 

tekintendők 

irányadónak.  

A külön 

tájékoztató

ban írt 

rendelkezé

sek 

tekintendő

k 

irányadóna

k.  

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 

(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) - 

az adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása.  

Multipont 

Business 

Programmal 

kapcsolatos jogi 

igényérvényesítés 

valamely 

GDPR 6. 

cikk (1) f) 

pontja (az 

adatkezel

és 

valamely 

Név, cím, email 

cím, 

telefonszám, 

születési idő, 

kártyaszám, 

kártyahasználati 

Az eljárás 

lefolytatás

ához 

szükséges 

időtartam, 

vagy a 

A MOL Nyrt. 

és a 

Multipont 

Program Zrt. 

közös 

adatkezelők, 

MOL 

Magyarország 

Informatikai 

Szolgáltató Kft. 

(1117 Budapest, 

Budafoki út 79.) 

https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
https://www.multipont.hu/pdf/mol_multipont_erdekmerlegelesi_tesztek.pdf
https://www.multipont.hu/pdf/mol_multipont_erdekmerlegelesi_tesztek.pdf
https://mol.hu/hu/kapcsolat/
https://mol.hu/hu/kapcsolat/


adatkezelő 

részéről. Ilyen 

lehet például a 

GDPR 17. cikk (3) 

e) alapján a vevők 

által a Multipont 

Business 

Programmal 

kapcsolatban 

esetlegesen 

kezdeményezett 

jogvitákban és 

hatósági 

eljárásokban 

történő védekezés.  

adatkezel

ő jogos 

érdekeine

k 

érvényesít

éséhez 

szükséges

). A jogos 

érdek: 

jogérvény

esítés 

valamely 

adatkezel

ő részéről, 

és a vevő 

által 

eshetőleg

esen 

kezdemén

yezett 

jogvitába

n vagy 

hatósági 

eljárásban 

történő 

sikeres 

védekezés

. Az 

érdekmérl

egelési 

teszt 

elérhető 

ide 

kattintva.  

adatok 

amennyiben az 

a Multipont 

Business 

Programot 

érintő bármely 

jogi 

igényérvényesít

éshez vagy 

jogvita 

elintézéséhez 

szükséges. 

 

Adatok forrása: 

az irányadó 

pont szerint.  

vevők 

Multipont 

BusinessPr

ogramban 

való 

részvétele 

alatt, 

valamint a 

kártya 

inaktiválás

át vagy a 

Multipont 

Business 

Program 

megszűnés

ét követő 5 

év. 

Bármelyik 

fél ennyi 

ideig 

érvényesít

het polgári 

jogi igényt 

az 

adatkezelő

kkel 

szemben a 

Ptk. 6:22. 

§ alapján.  

egyéb 

adattovábbítá

s nem valósul 

meg.  

– az 

adatkezeléshez 

szorosan 

kapcsolódó 

informatikai és 

szerverszolgáltatá

s nyújtása  
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