
1. Az adatkezelés célja, tartama

1.1. A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

(továbbiakban Infotv.), valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékeny-

ségről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban: Bit) felhatalmazása alap-

ján, a Bit 3.§. 61. pontjában megjelölt ügyfelei biztosítási titoknak is mi-

nősülő személyes és különleges adatait a biztosítási szerződéssel, létre-

jöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással kapcsolatosan a szerződés ér-

vényességének, illetve az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak

megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig tartja nyilván és kezeli.

1.2. A Bit. 155.§ (1) bekezdése alapján a biztosító adatkezelésének célja a

biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásá-

hoz, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szük-

séges, vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél. Ezen céloktól eltérő célból

végzett adatkezelés csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhető.

1.3. Az ügyfél adatszolgáltatása önkéntes (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a. pont-

ja, Bit. 155.§ (2) bekezdés), a 1.4. pontban meghatározott adatkezeléshez

történő hozzájárulását a regisztrációval megadottnak tekintjük.

1.4. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító adatkezelése kiterjed a biztosító Ügy-

félportál szolgáltatásának igénybevételéhez, az Ügyfélportál funkcióihoz

szükséges adatkezelésre is.

1.5. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kiszámított díj alapján szerződés

megkötésére ajánlatot tesz, a biztosítási szerződés megkötésének meneté-

ről további tájékoztatást kap.

1.6. A biztosítót a tudomására jutott és az ügyfelei személyi körülményei-

re, vagyoni helyzetére, valamint biztosítási szerződéseire vonatkozó adatok

tekintetében (biztosítási titok) időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötele-

zettség terheli. A biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosító harmadik

fél részére csak akkor adhatja ki, ha az érintett fél vagy törvényes képvi-

selője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve arra írásbeli fel-

mentést ad. A biztosító az ügyfél felmentésének hiányában biztosítási tit-

kot kizárólag a Bit-ben felsorolt szerveknek és csak az ott megjelölt körben

szolgáltathat ki.

1.7. Tájékoztatjuk, hogy a Bit. 160.§ (3) bekezdése és 161.§ (1) bekezdése

alapján biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a szerződés létrejöttének

elmaradása esetén az Ön által megadott adatokat az adatkezelési cél meg-

szűnéséig, a szerződés létrejötte esetén a szerződésének fennállása alatt tá-

roljuk, illetőleg mindaddig, amíg a szerződésből, a szerződés létrejöttének

elmaradásából, meghiúsulásából igény érvényesíthető.

2. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

A Bit. 157.§ (1) bekezdésének o. pontja alapján a biztosítási titok megtar-

tásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez

szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel

szemben. A kiszervezett tevékenységet végzők részére a biztosító az ügy-

felek személyes adatait továbbíthatja. Az ügymenet kiszervezését végző

fontosabb jogalanyokra, szervezetekre, az általuk végzett tevékenység le-

írására vonatkozó tájékoztató a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban és a

www.groupama.hu honlapon megtekinthető. A biztosítóval kötött szerző-

dés alapján kizárólag a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges cé-

lokra használhatóak a biztosítótól kapott adatok. A kiszervezett tevékeny-

séget végzők az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötele-

sek betartani. A biztosítási titok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget,

felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő intézkedéseket a velük

kötött szerződés is biztosítja. A kiszervezett tevékenységgel harmadik sze-

mélynek okozott bármely kárért a biztosító felel. Amennyiben a kiszerve-

zett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát to-

vábbítja a kiszervezett tevékenységet végzőhöz, úgy a kiszervezett tevé-

kenységet végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül.

3. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A biztosító az ügyfél kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartásokban

tárolt saját adatairól, annak kezeléséről tájékoztatást ad, az ügyfél által kez-

deményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezeti a törvényi fel-

tételek fennállása esetén törli, illetve zárolja az adatot. Az ügyfél kérésére a

biztosító tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy a ren-

delkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataitól,

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékeny-

ségéről, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4. Tiltakozási jog és jogorvoslati lehetőség

4.1. Az Infotv. 21.§-a szerint az érintett tiltakozhat személyes adatának keze-

lése ellen, többek között, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizá-

rólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvé-

nyesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érin-

tett tiltakozhat abban az esetben is, ha a személyes adat felhasználása vagy

továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik, valamint, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyéb-

ként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény

előírása szerint kivizsgálni, és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett a

jogainak megsértése esetén vagy, ha az adatkezelőnek a tiltakozási jog gya-

korlásával összefüggésben hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz for-

dulhat. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével

vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyi-

ségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az

érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért

és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által oko-

zott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül

az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsé-

ge alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérel-

mét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell

megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a

kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az

érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.2. Az adatainak kezelésével kapcsolatos kifogásai esetén az Infotv. ren-

delkezései szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-

sághoz is fordulhat.

4.3. Jelen tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő esetleges kérdés, panasz

esetén személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatár-

saihoz fordulhat. Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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Az OTP Csoport partnere



telefonszámán, illetve elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal

„Írjon nekünk” menüpontjában is állunk rendelkezésére. Amennyiben írás-

ban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a

+36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.

A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyako-

rolja. A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei: 1013 Budapest, Krisztina

körút 39., levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777, központi telefonszáma:

+36 1 489 9100, helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776,

központi fax: +36 1 489 9102, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fo-

gyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank-

nál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejötté-

vel, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerző-

désszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz

fordulhat, vagy – amennyiben Ön fogyasztó – a Pénzügyi Békéltető Testü-

let (levélcím: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172, telefon: +36 1 489 9100,

e-mail: pbt@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti. A permegelőző eljárások

közül közvetítői eljárást is kezdeményezhet a közvetítői tevékenységről

szóló 2002. évi LV. törvény alapján.

A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

rendelkezései irányadóak.

4.4. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok a bizto-

sító www.groupama.hu honlapján megtekinthetőek.
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