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I. Általános fogalmak
1.  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, men-

tális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzô ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.  különleges adat:

a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyôzôdésre, az ér-
dek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;
4.  adatkezelô: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal 

együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végre-
hajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5.  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, fel-
vétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzôk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6.  adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertôl és eszköztôl, valamint az alkalmazás helyétôl, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

7.  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, aki vagy amely szerzôdés alapján – 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzôdést is – adatok feldolgozását végzi;

8.  ügyfél: a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerzôdéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására 
jogosult más személy;
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9.  adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbí-
tás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

10.  Biztosítási titok: minden olyan – minôsített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló 
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyze-
tére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik;
Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok:
–  a biztosító ügyfelének személyi adatai;
–  a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
–  a biztosítási összeg;
–  baleset-, betegség- és felelôsségbiztosítási szerzôdés, valamint utazásképtelenségre és útmegszakításra vonatkozó biztosítási szerzôdés 

esetén az egészségi állapottal összefüggô adatok;
–  a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
–  a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggô összes lényeges tény és körülmény.
A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító 
tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
–  a biztosító ügyfele vagy annak képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
–  a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

11.  Felügyelet: A Magyar Nemzeti Bank; 
12.  Bit:  A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;
13.  Sztv.: A Számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény; 
14.  Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
15.  Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzôdésekrôl szóló 2005. évi XXV. törvény;
16.  Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 

2001. évi CVIII. törvény;  
17.  Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
18.  Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény; 
19.  Hpt.: A hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény;  

II. A Biztosító adatkezeléseinek a felsorolása és célja 
1.  A Honlap látogatásával összefüggô adatkezelés
1.1  Társaságunknak a www.eub.hu és a www.utasbiztositas.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetôen közzétett információk megtekintéséhez 

személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, do-
main neve (URL), a látogatás idôpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal 
kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos mûködésének az ellenôrzésére használja fel. 

1.2  Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos in-
formációkat ôriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény 
növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt 
nem tárolnak. A böngészôben lehetôség van megtiltani a cookie-k tárolását. 

1.3  A honlap tartalmaz kizárólag társaságunk ügyfelei számára hozzáférhetô információkat is. Ezen felületekre a belépéshez felhasználói név (e-ma-
il cím) és jelszó megadása szükséges. Az ezen felületeken megjelenô adatok kezelésére a biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos adatkezelési 
szabályok az irányadóak.

2.  A biztosítási szerzôdések nyilvántartásával, a szerzôdések végrehajtásával, és a biztosítási szolgáltatások teljesíté-
sével összefüggô adatkezelés

2.1  Társaságunk az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, 
a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a 
biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél lehet. 

2.2  A www.eub.hu honlapon keresztül on-line, elektronikus úton történô szerzôdéskötések a Távért tv. és az Eker tv.  hatálya alá esnek, ezért az 
adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által elôírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség 
teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerzôdés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggô szolgáltatás nyúj-
tására irányuló szerzôdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.  
Társaságunk adatkezelése a biztosítási szerzôdés megkötésével, míg kárbejelentés, szolgáltatási igény bejelentése és a szerzôdéssel kapcsola-
tos információkérés során megadott adatok esetén pedig a bejelentés, kérés elküldésével megadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.  A biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történô adatkezelés (adatátadás). 
3.1  A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében társaságunk – a jogszabályokban foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötele-

zettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos 
visszaélések megakadályozása céljából a Bit. 149. §- ában biztosított felhatalmazás alapján jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz 
a biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével kezelt – a 
Bit.149.§ (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, va-
gyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megke-
resés és annak teljesítése nem minôsül a biztosítási titok megsértésének.



3.2 Társaságunk ennek keretében, 
–  baleset és betegség ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti: 

a)  a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait;
b)  a biztosított személy adatfelvételkori, a szerzôdéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c)  az a) pontban meghatározott személyt érintô korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcsolatos – biz-

tosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

–  szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), tûz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, kezesség, garancia, 
különbözô pénzügyi veszteségek, jogvédelem, segítségnyújtás ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adato-
kat kérheti:
a)  a szerzôdô, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatait;
b)  a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatokat;
c)  a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintôen bekövetkezett biztosítási eseményekre vonat-

kozó adatokat;
d)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e)  a megkeresett biztosítónál megkötött szerzôdés alapján teljesítendô szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

–  az általános felelôsségbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti: 
a)   a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a károsult személy azonosító adatait;
b)  a szerzôdô, a biztosított és a kedvezményezett azonosító adatait, továbbá az elôzô bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat;
c)  a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti 

igényt érvényesítô személy adatfelvételkori, a szerzôdéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
d)  a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesítô személyt érintô korábbi, – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szer-

zôdéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatokat
e)  a károsult személy elôzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvénye-

sítô személyt érintô korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerzôdéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre 
vonatkozó adatokat.

3.3  A társaságunk által megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfe-
lelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni társaságunknak.

3.4  Társaságunk a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követô kilencven napig kezelheti. Ha a megkeresés ered-
ményeként a társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meg-
határozott idôtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

3.5  Ha a megkeresés eredményeként társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az 
igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követô egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést 
követô egy évig kezelhetô.

3.6  Társaságunk az e célból végzett megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényérôl, továbbá az abban szereplô adatok körérôl a megkere-
séssel érintett ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló törvényben szabályozott módon az adatairól tájékoztatást kér és társaságunk – a fentiekben meghatározottakra tekintettel 
– már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényérôl tájékoztatja a kérelmezôt. 

3.7  Társaságunk a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb 
adatokkal a fenti céltól eltérô célból nem kapcsolhatja össze.

3.8  A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelôs. 

4.  Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
4.1  Társaságunk a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit.159.§. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekrôl nyilvántartást ve-
zet. Társaságunk adatkezelése a Bit. fenti rendelkezésén alapuló kötelezô adatkezelés.

4.2  Telefonon történô panaszkezelés esetén társaságunk a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti. A hangfel-
vétel rögzítését a Bit. fent hivatkozott szakasza rendeli el kötelezôen.

5.  Telefonos ügyfélszolgálati célú, valamint a biztosítási termékeknek telefonon keresztül történô értékesítésével kap-
csolatos adatkezelés 

5.1  Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött biztosítási szerzôdéseikre vonatkozóan feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdemé-
nyezésére telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a biztosítási szerzôdésekbôl eredô, illetve 
azzal összefüggô szolgáltatási (pl. telefonon elérhetô assistance szolgáltatás) illetve kártérítési igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kom-
munikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetés rögzítése a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal történik.

5.2  Egyes biztosítási termékek a Távért. törvény szabályainak megfelelôen, társaságunk által ezen termékek értékesítésével megbízott partnereinél 
telefonon keresztül is megköthetôk. A telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük az ezen törvény által elôírt fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének bizonyítása-, valamint a biztosítási szerzôdés megkötése, teljesítésének a  bizonyítása cél-
jából, továbbá a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal. A telefonos kommunikáció rögzítése az érintett hozzájárulásán alapul.

5.3 
5.4  Társaságunk a rögzített telefonbeszélgetéseket – ideértve a panaszkezelések során rögzített beszélgetéseket is- számítástechnikai eszköz 

igénybevételével elemzi abból a célból, hogy 
–  társaságunk – az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében is- ellenôrizhesse a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó 

minôségi követelmények teljesülését



–  a bejelentéseket, panaszokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket az érintett számára kedvezô, megnyugtató módon kezelhessük, 
különösen akként, hogy az érintettnek a telefonbeszélgetés során közölt kifogásait, kérdéseit, észrevételeit mindkét fél megelégedésére 
rendezhessük

–  elkerülhetô legyen a biztosítási szerzôdésnek az érintett kezdeményezésére történô megszüntetése; 
–  az érintettnek a biztosítási szerzôdésekre, szolgáltatásokra vonatkozó visszajelzéseit, észrevételeit társaságunk felhasználhassa termékei-

nek fejlesztésére, szolgáltatásai minôségének a javítására
–  a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélésgyanús eseteket társaságunk kiszûrje, az ilyen cselekményeket megakadályozza  

6.  Ügyféltérbe telepített elektronikus megfigyelô- és rögzítôrendszer (kamerák)  
6.1  Társaságunk érdekében és megbízása alapján a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) a tulajdonában álló, társasá-

gunk által bérelt, kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett ügyfélszolgálati helyiségében, és társaságunk székhelyén 
(megfigyelt területek) elektronikus megfigyelô- és rögzítô rendszert alkalmaz, üzemeltet. 

6.2  Az adatok (a kamerák aktuálisan látható élôképein látható személyek képe, valamint az érintettrôl rögzített képfelvételek) kezelôi: a biztosító, a Ge-
nerali Ingatlan Kft., és a Kft-vel porta- és ôrzési szolgálat ellátására szerzôdött Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.) 

6.3  Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, a 
személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelôzése, észlelése, az elkövetô tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az 
ügyféltérben elôforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és társaságunk feladatainak ellátásához szükséges, a közönség 
számára nyilvános magánterületének a védelme.   

6.4  Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történô 
belépéssel, figyelemmel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
30.§ (2) (a továbbiakban: Szvmt) bekezdésére.  

6.5  A kamerák aktuális képének a megtekintésére az adatkezelôk arra jogosultsággal rendelkezô munkavállalói jogosultak, a felvételekhez ugyan-
ezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan 
Kft. rendelkezik. 

6.6  Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 

7.  Látogatók, vendégek nyilvántartása
7.1  Társaságunk érdekében és megbízása alapján a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) társaságunknak a 1132 Bu-

dapest, Váci út 36-38. sz. alatti székhelyén az épületben tartózkodó munkavállalókhoz érkezô látogatókról, vendégekrôl, üzleti partnerekrôl 
a recepciókon nyilvántartást vezet, melynek keretében a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és ôrzési szolgálat ellátására szerzôdött gazdasági 
társaság felveszi, és társaságunk elektronikus nyilvántartó rendszerében rögzíti a látogatók alábbiakban (9.2 pont) felsorolt személyes adatait. 

7.2  A rögzített adatok (látogató neve, látogatás idôpontja, látogató személyi azonosító okmányának száma, a keresett személy neve) kezelôi: a 
biztosító, a Generali Ingatlan Kft., és a Kft-vel porta- és ôrzési szolgálat ellátására szerzôdött Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária 
körút 196/B. fszt. 2.).

7.3  Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, 
és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint – belépôkártya kiadása esetén- a kártya kezelésével összefüggô adminisztráció.  

7.4  Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az épületekbe történô beléptetéssel az adatkezelôk mega-
dottnak tekintenek. 

7.5  A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelôk megfelelô jogosultsággal rendelkezô munkatársai tekinthetnek be, a fenti adatkezelési célok 
teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik. 

7.6  A belépési adatbázis adatai bûncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóság-
nak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt elôkészítô eljárást folytató szervnek átadhatók. 

8.  Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések 
8.1  Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minôsül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoz-

tató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével 
közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja 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 résztvevôk körében 
–  elektronikus formátumú hírlevelek küldése keretében. 

8.2  A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen: név és e-mail cím.  
8.3  Az adatok kezelésének a célja az, hogy társaságunk elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján az 

érintettek részére gazdasági reklámot küldjön.  
8.4  Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktôl társaságunk ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerzôdések 

alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.  
8.5  A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez kapcsolódóan rendszeresített 

elektronikus nyilatkozatok tartalmazzák.
8.6  Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. 

9.  Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történô adatkezelés 
9.1  Az adatkezelés célja a társaságunk által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban történô részvétel, a nyertesek kisorsolása, kiértesí-

tése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a nyereményjátékkal összefüggésben a társaságunkkal szemben támasztott 
esetleges megalapozatlan igények elhárítása. 

9.2  A kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, továbbá az adott játékhoz, promócióhoz kapcsolódóan megadott informá-
ciók, nyilvánosságra hozatal esetén a nyertes neve, a nyerés ténye és nyereményének tárgya a www.eub.hu, vagy a www.utasbiztositas.hu 
weboldalon, valamint társaságunk facebook weboldalán szervezett nyereményjátékok esetén a társaság Facebook üzenôfalán.  



9.3  A kezelt adatok konkrét körét az adatok felvételére szolgáló elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs kezelôfelületei 
tartalmazzák. 

9.4  A társaságunk adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet társaságunk az érintettnek a nyereményjátékban, promóció-
ban történô részvételével megadottnak tekint. A hozzájárulás kiterjed a nyertes nevének, a nyerés tényének és a nyeremény tárgyának a fenti 
módon történô nyilvánosságra hozatalára.  

9.5  A társaságunk esetenként harmadik személyeket bíz meg 
–  a nyereményjáték, promóció lebonyolításával (ideértve a játékban, promócióban résztvevôk adatainak a felvételétôl kezdôdôen a felvett ada-

toknak társaságunk részére történô továbbításán keresztül a nyertesek kiértesítéséig és a nyeremények átadásáig)  
–  internetes nyereményjáték esetén a fentieken kívül a nyereményjáték alkalmazási felületének, regisztrációs felületének az adatforgalom le-

bonyolítására alkalmas kialakításával, az alkalmazás informatikai üzemeltetésével, a játékosok adatainak informatikai rendszereiben történô 
tárolásával, a gépi sorsolás elvégzésével 

A társaságunk által ezen céllal igénybe vett harmadik személyek a társaságunk adatfeldolgozóinak minôsülnek, akik a személyes adatokon kizáró-
lag a nyereményjáték lebonyolítása, az alkalmazás üzemeltetése céljából végzik a fenti mûveleteket, saját célra a személyes adatokat nem kezelik 
és nem dolgozzák fel. 
Az adatfeldolgozók személyérôl társaságunk az adott nyereményjáték szabályzatában ad tájékoztatást.  

10.  Álláshirdetésekre jelentkezôk adatainak a kezelése 
10.1  A társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerô közvetítôn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban 

szereplô személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklôdési körének leginkább megfelelô állásle-
hetôségekrôl értesítse, az érintettel idôpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa. 

10.2  Társaságunk részére a Generali Biztosító Zrt. erre irányuló megbízási szerzôdés alapján munkaerô kiválasztási és toborzási feladatokat lát el, 
melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) a hozzá, mint megbízotthoz közvetlenül beérkezô-, vagy a társaságunk által a részére átadott, 
az álláshirdetésekre jelentkezô természetes személyek személyes adatait.     

10.3  Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó 
dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen elôéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.   

10.4  Társaságunk a munkaerô kiválasztási folyamatba (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezôkkel) esetenként külsô 
harmadik személyeket is bevonhat, amely esetben ezen személyek, szervezetek részére az érintettnek a személyes adatait a teljesítéshez 
szükséges körben  és mértékben továbbíthatja, vagy az érintettek ezen harmadik személyek részére közvetlenül adják meg adataikat. Ezen 
harmadik személyekrôl az érintettek a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást. 

10.5  Az adattovábbításokhoz történô hozzájárulást társaságunk az érintettnek az álláshirdetésre történô jelentkezésével megadottnak tekinti.  

11.  Egyéb adatkezelések: 
Az érintett elôzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekrôl társaságunk az adatok-
nak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

III. Az adatkezelések idôtartama 
1.  A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépérôl bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja bön-

gészôjében a sütik alkalmazását.   
2.  A biztosítási titok körébe tartozó adatok kezelése során társaságunk a személyes adatokat- ideértve az egészségi állapottal közvetlenül össze-

függô adatokat is- a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kap-
csolatban igény érvényesíthetô. Társaságunk a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig 
a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.

3.  A biztosítási szerzôdés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással  összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylat-
nak minôsülô dokumentumokat társaságunk az Sztv. 169.§ -a alapján 8 évig ôrzi meg.

4.  Társaságunk a biztosítók közötti adatcsere folytán más biztosítótól beszerzett adatokat a „Biztosítotti veszélyközösség védelme” pontban rész-
letezett feltételekkel és idôtartam elteltéig kezeli. 

5.  A panaszügyintézés során készült hangfelvételeket társaságunk öt évig ôrzi meg. A társaságunk a panaszt és az arra adott választ öt évig évig 
ôrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja. 

6.  A telefonos ügyfélszolgálati célú adatkezelések esetén társaságunk a hangfelvételeket a biztosítási célú adatkezeléssel egyezô idôtartamig 
tárolja. A hangelemzésekbôl nyert információk tárolásának az idôtartama az elemzett hanganyag kezelésének az idôtartamával egyezik meg. 

7.  Az ügyféltérbe telepített kamerafelvételek kezelésének az idôtartama a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvmt.) értelmében – felhasználás hiányában- legfeljebb a rögzítéstôl számított 
hatvan nap.  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép vagy képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép- és képfelvétel, 
illetve más személyes adat rögzítésétôl számított, az Szvmt-ben meghatározott idôn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 
hogy az adatot az adatkezelôk ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék. 

8.  Az épületbe történô beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén- a látogató távozását követô 24 óra 
elteltével az adatok törlésre kerülnek. Egyebekben, az adatok kezelésének idôtartamára az SzVMt. 32. § (2) és (3) bekezdésének a rendelkezései 
kötelezôen alkalmazandók.

9.  A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történô küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás 
nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve társaságunk bármelyik ügyfélszolgálatán – neve és e-mail címe megadásával- lehetôsége van:  
marketing@eub.hu elektronikus levelezési címen, 
vagy postai küldemény megküldése útján a Biztosító 1132 Budapest Váci út 36-38 címén,
továbbá, e-mailben kapott üzenetek esetén a leiratkozás gombra kattintva.

10.  A nyereményjátékokon, promóciókon történô részvétel céljából a résztvevôk által megadott személyes adatokat társaságunk e célból az adatok 
megadásától számított 5 évig kezeli.  

11.  Társaságunk az álláshirdetésre jelentkezôk által megadott és felvett adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a 



kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási 
jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a magyar polgári jog szabályai 
szerinti általános elévülési idô elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelé-
sére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerzôdéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

12.  Társaságunk köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amely-
nek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amely-
nek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.

IV. Az adatkezelések jogalapja 
1.  A honlapon keresztül történô közlések, vélemények kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása.
2.  A biztosítási szerzôdések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos, valamint a telefonos  ügyfélszolgálati célú adatkezelések jogalapja az 

érintettek hozzájárulása, a Bit.135.§- a, az Sztv. 169.§-a, továbbá a biztosításnak elektronikus úton, vagy telefonon keresztül történô megkötése 
esetén a Távért. tv. 11.§ (2) bekezdése, és az Eker tv.  13/A. §-a 
Az egészségi állapottal összefüggô adatokat a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló 1997. évi 
XLVII. törvény rendelkezései szerint, az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

3.  A biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történô adatkezelések jogalapja a Bit. 149. §-a.  
4.  A panaszkezelési célú adatkezelések jogalapja a Bit.159.§-a (kötelezô adatkezelés) 
5.  Az ügyféltérbe telepített kamerafelvételek, és az épületbe történô beléptetés során rögzített adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájá-

rulása, valamint az az Szvmt. 31-32. §§-ai.   
6.  A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint a Grt. 6.§-a. 
7.  A nyereményjátékokon résztvevôk adatai kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Sztv. 169.§-a. 
8.  Az álláshirdetésekre jelentkezôk adatai kezelésnek a jogalapja az érintettek hozzájárulása

V. Az adatok megismerésére jogosultak köre 
1.  A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minôsülô információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 

jogosultságokkal rendelkezô munkavállalói, megbízott biztosításközvetítôi, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerzôdések alapján adat-
feldolgozási-vagy kiszervezett tevékenységet végzô személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és 
a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelôk személyérôl az adott adatkezelési célok 
leírásánál található tájékoztatás. A biztosítási titoknak minôsülô adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek 
is, akikkel szemben társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a VI.3-VI.6. pontok értelmében nem áll fenn.

2.  Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végzô szol-
gáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerzôdések keretében.
a)  Generali Infrastructure Services Societá Consortile A Responsabilitá Limitata Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 

36-38.) 
Generali Infrastructure Services Societá Consortile A Responsabilitá Limitata német Fióktelepe (D-52064 Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.)
Díjbeszedô Informatikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)
Worktech Kft. (1224 Budapest, Dukát u. 1.) 
A fent nevezett társaságok vállalatunk informatikai rendszereinek üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet 
végeznek vállalatunk számára. Az informatikai rendszerekben rögzített ügyféladatok tárolása az alábbi helyeken található adatközpontokban 
történik:  
Magyarország, 1132 Budapest, Váci út 36-38., 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Olaszország, 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14. 
Németország, Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.  

b)  Europ Assistance Magyarország Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28.) szolgáltatás-szervezés, kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
c)  Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) foglalkoztatási, személyügyi feladatok, üzletviteli tanácsadási tevékeny-

ség termékmenedzsmenthez és folyamatfejlesztéshez kapcsolódóan, adatvédelmi szakértôi-tanácsadási tevékenység, compliance (megfe-
lelôségi) szakértôi-tanácsadási tevékenység

VI. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések 
1.  A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító 

tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 
2.  Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

–  a biztosító ügyfele vagy annak képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
–  a Bit alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

3.  A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a)  a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b)   a nyomozás elrendelését követôen a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel 
c)  büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság 

által kirendelt szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában eljáró fôhitelezôvel, Családi Csôdvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel, bírósággal,

d)  a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa kirendelt szakértôvel,
e)  az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi 

kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettség terheli.



f)  a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g)  a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h)  a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i)  az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel
j)  törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervvel,
k)  a viszontbiztosítóval, valamint  együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal l,
l)  a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, 
m)  az állomány-átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései 

szerint – az átvevô biztosítóval,
n)  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcso-

latban a Kártalanítási Számlát, és a Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a 
Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselôvel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrende-
zés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval

o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, továbbá a könyvvizsgálói fel-
adatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval

p)  fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve 
teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelmé-
nyeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel,

q)  a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
r)  a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal
s)  a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatá-

rozott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)–j), n) és 
s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés 
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért 
adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító 
jogszabályi rendelkezés megjelölése is

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból 
eredô követeléshez kapcsolódó biztosítási szerzôdés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai 
Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás 
kihirdetésérôl, valamint az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA törvény)  alapján 
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továb-
biakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adó-
hatóság felé történô adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában 
foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.  
4.  A biztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is 

köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet 
a)  a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, 

terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszö-
vetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,

b)  a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elôsegítésével, 
új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásá-
val, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy 
bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati 
jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történô átadása.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha 

a)  a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – 
írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot

b)  a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából 
írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot.

5.  Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfel-
dolgozó szervezethez történô adattovábbítás abban az esetben:
a)  ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b)  ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harma-

dik országban a személyes adatok védelmének megfelelô szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított. 

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba történô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításra vonatkozó rendelke-
zéseket kell alkalmazni.
6.  Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét



a)  az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b)  fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez 

szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
c)  a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minôsülô adatok átadása.
d)  a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történô adatátadás. 

Fentiekben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a VI.3 pont b) f) és j) pontjai, illetve a VI.4 pont a) és b) alpontok alapján végzett adattováb-
bításokról.
7.  A biztosító a VI1-5. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
8.  Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra 

vonatkozó – az Infotv-ben meghatározott – adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

VII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
1.  Társaságunk az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idô alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül- közérthetô 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a társaságunk által- vagy rendelke-
zése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, adatvédelmi incidens esetén 
az adatvédelmi incidens körülményeirôl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrôl, továbbá – az érintett személyes adatainak továb-
bítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérô a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már 
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

2.  Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk 
az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.

3.  Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Társaságunk annak benyúj-
tásától számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és dönté-
sérôl az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a Társaságunk a fenti határidôt elmulasztja, úgy 
a döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

4.  Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (sze-
mélyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, az alábbi elérhetôségi 
címeken, a társaságunk belsô adatvédelmi felelôsének címezve: 

Az Ügyfélszolgálat elérhetôségei

Telefonszám: (1) 452-3580
Fax: (1) 452-3312
E-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1132 Budapest, Váci út 36–38.
Az álláshirdetésre, állásinterjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az 
ugyfelszolgalat@eub.hu címen jelenthetôk be.  
A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozásokat, kérelmeket a III. fejezet 9. pontjában felsorolt elérhetôségeken kérjük 
bejelenteni.  
Az adatvédelmi vonatkozású kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a belsô adatvédelmi felelôs bírálja el a felelôs vezetô és az érintett szakterület 
bevonásával.
Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendez-
nie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetôségei 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400 
Telefax: (+36 1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: www.naih.hu  
Személyes adatainak a védelméhez fûzôdô jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskö-
rébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elôtt is megindítható.

VIII. Egyéb tájékoztatások
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt 
személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is 
gyakorolhatja.
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