ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A Felhasználók által megadott adatok kezelése
1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a honlapot, a Hírlevelet, a Biztositas Master csomag és további
szolgáltatásokat üzemeltető Maucsek 2012 Kft. – a továbbiakban Társaság, mint
adatkezelő
Postázási cím: 9700 Szombathely Kiskar u. 5.
Cégjegyzékszám: 18-09-110798; Vas Megyei Cégbíróság
Email: info@biztositasmaster.hu
Telefon: +36 30 7373 218

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket, valamint a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, melyeket a
Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezően elismer.
A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik regisztrálnak az adatkezelő
weboldalainak bármelyikén és/vagy az adatkezelőnél, annak közreműködőjénél adataik
kezeléséhez meghatározott célból hozzájárultak és akik az Adatkezelővel szerződést
kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére (pl.:
Regisztráció, Hírlevél, Biztositas Master csomag). A Szabályzat hatálya kiterjed azokra,
akik az Adatkezelő adatkezelése során képviseletében eljárnak és/vagy adatkezelési
részfeladatokat látnak el és/vagy az adatkezelő és a felhasználó közötti jogviszony
teljesítésében vesznek részt. Ezeket a személyeket az Adatkezelő közreműködőinek kell
tekinteni, a Szabályzatot az Adatkezelővel kötött szerződésükben magukra kötelezőnek
elfogadják, betartásának megszegése szerződésszegésnek minősül. A közreműködők az
adatkezelés során részfeladatokat teljesítenek, és az Adatkezelő képviseletében járnak el.
2. Az Adatkezelő tevékenysége

Az Adatkezelő által végzett tevékenységek: biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység,
biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység, Egyéb pénzügyi kiegészítő
tevékenység, M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, Reklámügynöki tevékenység, A
biztosításközvetítő a független biztosításközvetítői tevékenységét a Pannon Safe Kft
(7623 Pécs Rét u 49.; adószám: 11868033-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-066534)
megbízottjaként végzi.
Az Adatkezelő biztosítási ügynökkel / alkusszal, a pénzügyi szolgáltatóval, a bankkal
kötött megbízási szerződése alapján pénzügyi befektetési, szolgáltatási és biztosítási
szerződések megkötése érdekében működik közre.

Az Adatkezelő a biztosítási, befektetési és banki piacon a magánszemélyek és
kereskedelmi ügyfelek részére szolgáló termékeket rendszerezi, elemzi, egymással
összehasonlítja, az előnyöket, hátrányokat bemutatja.
Az Adatkezelő figyelemmel kíséri a biztosítási, banki és befektetési jogszabályok
változásait, az új termékeket, és az ezzel kapcsolatos gyűjtött és rendszerezett ismereteit
a Felhasználók részére továbbítja.
Az Adatkezelő a megadott adatok alapján felméri és rendszerezi, hogy a biztosítási /
banki / befektetési piac termékeire milyen mértékű a kereslet. A rendszerezett adatok
alapján kutatja fel potenciális felhasználói részére legoptimálisabb, legkedvezőbb
termékeket, melyeket elektronikus úton, telefonos ügyfélszolgálat és személyes
tájékoztatás útján mutathatja be a Felhasználóknak.
Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtásához honlapot működtet, mely lehetővé teszi az oldal
látogatójának regisztrációját, hírlevélre történő feliratkozását, termékösszehasonlítási
jellegű tájékozódást próbaszámítások elvégzésével (kalkulátorok program), az egyedi
kérdések megválaszolását, egyedi tanácsadási felkérések teljesítését.
Adatkezelő a tevékenység teljesítésére Call Centert vehet igénybe a telefonos
tájékoztatásra. Az Adatkezelő közreműködőket vehet igénybe az egyes kérdések
megválaszolására és a tanácsadási felkérések teljesítésére.
3.) Felhasználó

A Felhasználó adatai megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárul az
adatrögzítéshez és elfogadja az Adatkezelési Szabályzatot. Az Adatkezelési Szabályzat
elfogadása az Adatkezelési Szabályzat megismerését igazolja továbbá adatkezelési
hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó választhat a hozzájárulásakor arról, hogy milyen
adatait adja meg az Adatkezelés során.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, továbbá bizonyos
adatkezelések (biztosítási ajánlat elkészítése, biztosítási szerződések megkötése,
kezelése) esetén a törvény rendelkezései. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az
Adatkezelőnek a biztosítási titkot képező adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelésre
a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor. Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az
érintett önkéntes hozzájárulása.
4.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@biztositasmaster.hu e-mail címen és postai
levél útján a következő postai címen: 9700 Szombathely, Kiskar u. 5., mindkét esetben a

személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
5.) Fogalmak
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adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását
végzi
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett
bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése is,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése,
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik,
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges,
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának,
megváltoztatásának,
megsemmisítésének,
törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval.
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez,
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
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regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges
azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy
közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet;
Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó–, a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a
viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Biztosítási titkot képeznek
különösen az alábbi adatok:
– a Társaság ügyfelének személyi adatai;
– a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
– a biztosítási összeg;
– élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés
esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok;
– a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
– a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással
összefüggő összes lényeges tény és körülmény
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Termék: a biztosítók / bankok / befektetési szolgáltatók által forgalmazott szerződések.
Közreműködők: azok a személyek, akik szerződéses jogviszonyban állnak az
Adatkezelővel az adatkezelő által végzett tevékenység teljesítésére.
Call Center: az a közreműködő, akit az Adatkezelő azzal bíz meg, hogy képviseletében
a felhasználót az Adatkezelő által meghatározott céllal megkeresse.
Gazdasági reklám: a 2008. évi XLVIII. tv alapján az Adatkezelő által végzett olyan
tevékenység, amelynek célja biztosítási, banki, befektetési szerződés megkötése. Nem
gazdasági reklám az Adatkezelő hírlevele és olyan termékösszehasonlító táblázata,
összefoglalója, amely az összes egymással azonos szempontok alapján
összehasonlítható terméket e szempontoknak megfelelően mutatja be.
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: a 2001. évi CVIII. tv. szerint, elektronikus
kereskedelmi szolgáltatás, melyet ellenérték fejében végez a szolgáltató. Az Adatkezelő
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt, távollevők közötti elektronikus
szolgáltatásáért ellenértéket nem kér és nem fogad el.
Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult a biztosító számára
szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy

II. Az adatkezelés elvei
1.) Alapelvek

Személyes adatokat csak törvényesen és tisztességesen szabad megszerezni és
feldolgozni, kizárólag a meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő
módon nem lehet felhasználni.
A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e
célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
El kell végezni a megfelelő és szükséges biztonsági intézkedéseket az adatállományokban
tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.
2.) A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes
adatokat a Társaság az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz
kötötten használja fel.
A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába került Személyes adatokat az Info
tv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően
kezeli, és azokat a meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag
összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által
nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
A Társaság rendkívüli esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt
a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. –
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető
Személyes adatait.
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem
más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy
a felhasználást megtiltsa.
A Társaság, mint Adatkezelő a személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a
jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
A Társaság kötelezi magát, hogy megfelelően gondoskodik a személyes adatok
biztonságának védelméről, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat
esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az
így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A kezelt személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
3.) Személyes adatok kezelése

A Felhasználó döntése alapján a Társaság által nyújtott szolgáltatások (Hírlevél;
Biztositas Master Csomag; biztosítási ajánlat adás; díjkalkulációk készítése;
biztosítási szerződés kötés; biztosítási szerződés kezelése;) igénybevételéhez
kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési név, anyja
leánykori neve, lakóhely, tartózkodási hely, születési hely, születési idő,
személyazonosítási igazolvány típusa és száma, TAJ szám, email cím, foglalkozás
kategória, életkor, telefonszám, levelezési cím, milyen piacok termékek érdeklik,
megtakarítási cél időtávja, adóazonosító jel, számlázási cím, díjfizetési számlaszám,
cégnév, továbbá a személyi okmányok digitalizált másolata)
A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, „cookie”-t helyezhet el. A cookie célja az adott oldal magasabb színvonalú
működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t
a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a
cookie-k
alkalmazását
tiltsa.
A
cookie-k
alkalmazásának
tiltásával
a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes
értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe
vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

III. Az adatkezelés célja, tartalma, időtartama és módja
1.) Az adatkezelés helye

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő által bérelt tárhelyen lévő felhő alapú és saját
tárhelyen levő adatbázisa. Az Adatkezelő az adatokat és az adatbázist nem továbbítja más
helyre.
2.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, hírlevél küldés, kapcsolattartás biztosítási/banki/
befektetési
termékekkel
kapcsolatos
kérdések
megválaszolására,
biztosítási/befektetési/banki termékekre történő ajánlatkérés és ajánlati eljárás,
pénzügyi szerződések közvetítése illetve folyamatos biztosítási/banki/megtakarítási célú
tanácsadás. Az Adatkezelő az adatkezelési célokat azonosítja, ezeket a szolgáltatásokat a
Felhasználó önként igényeli a honlapon és adatai megadásával elfogadja az adatkezelési
tájékoztatót.
3.) Az adatok felvétele

Társaságunk az ügyfeleinek, felhasználóinak azon biztosítási titkait jogosult kezelni,
amelyek a biztosítási szerződés létrehozásával, kezelésével, biztosítási szerződésre
vonatkozó tanácsadással összefüggnek.
Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: a Felhasználó által megadott
személyes adatok; a Felhasználó által nyilvánosságra hozott adatok; a Felhasználó által az
Adatkezelő, vagy közreműködője részére biztosítási ajánlat készítése, biztosítási
szerződésre vonatkozó tanácsadás, biztosítási szerződés kezelése, biztosítási szerződés
kötése céljából megadott adatok; a Felhasználó által harmadik személynek megadott
adatok.
4.) Az adatok tárolása

Az Adatkezelő az elektronikus módon rögzített adatokat a Megbízója által bérelt
informatikai rendszerében (https://pannonsafe.brokka.hu/), valamint saját informatikai
rendszerében tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron (igényfelmérő és
pénzügyi elemző nyomtatványok; ügyfél elégedettségi nyomtatványok) megadott adatok
is. A papír alapon megadott adatok első sorban az adatkezelés céljaként a
szolgáltatásokhoz szükségesek. A papír alapon keletkezett adatokat az Adatkezelő
digitalizálja, ennek során a tárolt adatok a Felhasználó személyével összekapcsolhatók.
Minden egyéb esetben a tárolt irat másolatának digitalizálása vagy a Felhasználó által

digitalizált irat Felhasználó részéről történt megküldése esetén a papír alapú irat
kizárólag elektronikusan kerül tárolásra.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes azonosító adatok: születési név, időpont és hely,
lakcím; személyi okmányokon szereplő okmányazonosító adatok, jövedelemre,
bankszámla számra vonatkozó igazolások, egyéb értékesítéshez kapcsolódó adatok,
biztosítók / pénzintézetek által kért további adatok egyben biztosítási, banki, befektetési
titoknak minősülnek, ezért tárolásuk során a Bit betartásával kell eljárni.
5.) Adattovábbítás lehetősége

A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és
általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani,
amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem
tehető felelőssé.
Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás
üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára
átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás
kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen
Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál
hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
Amennyiben a Társaság által nyújtott szolgáltatás szempontjából szükséges, hogy
a Társaság a Felhasználó által megadott adatokat harmadik személyek részére
továbbítsa, úgy ezen adatok a szolgáltatás célja és a Társaság által adott tájékoztatás
alapján kerülnek az ott megjelölt személy(ek) vagy szervezet(ek) számára továbbításra.
Adattovábbításban érdekelt személyek az Adatkezelő adattárolási tárolási helyén férnek
hozzá az Adatkezelő által egyedileg meghatározott adatokhoz, melyet az Adatkezelő
nyilvántart, és számukra egyedileg engedélyez, de a hozzáféréssel érintett adatok
összességéről másolatot nem készíthetnek. Az Adattovábbításban érdekelt személyek
kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed. Az Adattovábbításban
érdekelt személyek a saját közreműködőiknek egyes adatokat átadhat a saját
szerződéseik teljesítése érdekében, de az ugyanazon személyhez köthető adatok egy
személyre vonatkozó összességét nem adhatja át, csak a célnak megfelelő részfeladathoz
szükséges adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyeknek adhatja át: az Adatkezelő
Közreműködője és képviselője; az Adatkezelő képviseletében adatok kezelését végző
személy; az adattovábbításra egyedileg megjelölt személy részére, amennyiben vállalja az
Adatkezelési Szabályzat betartását.

6.) Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat a társaságunknak
a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízott közreműködői, illetve társaságunk
részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett
tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Társaságunk által
meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről az adott adatkezelési célok
leírásánál található tájékoztatás. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak
megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben
Társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete
értelmében nem áll fenn.
7.) Közvetlen üzletszerzési tevékenység

Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül
minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek
az összessége, melyek célja a termékek vagy szolgáltatások értékesítésével,
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grtv. szerinti
gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.
Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében
végez:
– egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők
körében
– biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos
előzetes igényfelmérések során közvetlenül-, vagy közreműködővel
– elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében
– címzett reklámküldemények küldése keretében
– telefonos értékesítési kampányok során.
8.) üzletszerzési céllal kezelt adatok:

név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím, az érintett személyi
körülményeire, vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok (pl.: biztosítóknál,
pénzintézeteknél meglévő, biztosításokra, hitelekre, megtakarításokra, egészségpénztári,
nyugdíjpénztári tagságra, gépjármű, lakás és más biztosítható vagyontárgyak meglétére
vonatkozó információk).
Az adatok kezelésének a célja egyfelől az, hogy Társaságunk az érintett személyi
körülményeit, vagyoni helyzetét értékelje annak érdekében, hogy – akár közvetlenül, akár
a vele szerződéses kapcsolatban álló közreműködők útján – az érintett igényeire, személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket
kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot
küldjön.
Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől társaságunk
ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból
a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.)
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is
(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármely,
adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársai is az info@biztositasmaster.hu e-mail címen. Arra az esetre, ha joghatóság
kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok
joghatóságát.

Irányadó jog
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, jogi személy, amely
tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Adatkezelő
tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó,
azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog
alkalmazását.
Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), a gazdasági célú reklámokról 2008.
évi XCVIII. tv, továbbá a Biztosításokról szóló 2014. évi ***(továbbiakban: Bit), a
befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv., a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013.é évi CCXXXVII. törvény az irányadó. A szabályzat figyelembe
veszi a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grtv”) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE
PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.A rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
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