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K&H Biztosító példánya

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatkezelés a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések elbírálásához szükséges. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony
fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött
biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthető.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Biztosítót a tudomására jutott - és az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint biztosítási
szerződéseire vonatkozó - adatok tekintetében (biztosítási titok) titoktartási kötelezettség terheli. Biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosító
harmadik fél részére csak akkor adhat ki, ha Ön, vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve írásbeli felmentést ad
erre, kivéve a biztosítási tevékenységről szóló törvényben felsorolt szerveknek.
Személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet, azok ellen tiltakozhat akkor, ha az kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – azok törlését is. A Biztosító, mint adatkezelő, az Ön kérésére köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól és az
adatkezelésről, a törvényben meghatározott körben annak körülményeiről.
A Biztosító, mint adatkezelő köteles az Ön bejelentését a törvény előírása szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásbeli tájékoztatást
adni. Jogai megsértése esetén a Biztosító, mint adatkezelő ellen bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a
Biztosító belső adatvédelmi felelőséhez fordulhat. A Biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az Ön igazolt kárát annyiban, amennyiben azt
jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a biztosító a biztosítási szerződésével kapcsolatos személyes adatait a kiszervezett tevékenységet végző
szervezeteknek átadja. A kiszervezett tevékenységet végzők aktuális listájáról a Biztosító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.
Amennyiben a biztosítási szerződés megkötése során az Ön képviseletében független, illetve függő biztosításközvetítő járt el, a Biztosító ezen
biztosításközvetítő felé a biztosítási szerződésre vonatkozó adatokat átadja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 149. §. alapján, a biztosítótársaságok megkereséssel élhetnek egymás felé a törvényben rögzített tartalommal bíró személyes adatok, a szerződés létrejöttéhez kapcsolódó adatok, illetve biztosítási
titoknak minősülő információk tekintetében. A Biztosító az adatátadás tényéről, illetve az átadott információkról az érintett ügyfeleket évente
egyszer tájékoztatja.

nyilatkozat marketing célú adatátadásról
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Biztosító a K&H Márkacsoport tagjai részére a fentiekben megadott személyes adataimat, valamint a Biztosítóval
kötött szerződésemre, illetve szerződéseimre vonatkozó biztosítási titkot képező adataimat átadja abból a célból, hogy a Biztosító és a márkacsoporti
tagok szolgáltatásaikkal közvetlenül megkereshessenek - telefonon, postai és elektronikus úton - annak érdekében, hogy Biztosítóval, és a
K&H Csoporttal kapcsolatos igényeim magasabb szintű kielégítést nyerjenek. A Biztosító szavatolja, hogy a K&H Csoport tagjai gondoskodnak az adatoknak a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos megőrzéséről.
Hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy a Biztosító ezen adataimat továbbítsa a vele szerződéses jogviszony alapján kapcsolatban álló marketing
tevékenységet végző szervezetnek (szervezeteknek), melyek a megbízási szerződésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak.
Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a fentiekben megadott hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bírok
arról, hogy hozzájárulásomat a Biztosító bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonhatom.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatkezelésről felvilágosítást kérhetek a márkacsoport bármely tagjától, valamint kérhetem adataim helyesbítését
és törlését is.
Fenti nyilatkozat aláírásának elmaradása nem jelenti a korábban kötött szerződés(ek) során adott hozzájárulás visszavonását.
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Szerződő példánya

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatkezelés a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések elbírálásához szükséges. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony
fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött
biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthető.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Biztosítót a tudomására jutott - és az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint biztosítási
szerződéseire vonatkozó - adatok tekintetében (biztosítási titok) titoktartási kötelezettség terheli. Biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosító
harmadik fél részére csak akkor adhat ki, ha Ön, vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve írásbeli felmentést ad
erre, kivéve a biztosítási tevékenységről szóló törvényben felsorolt szerveknek.
Személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet, azok ellen tiltakozhat akkor, ha az kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – azok törlését is. A Biztosító, mint adatkezelő, az Ön kérésére köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól és az
adatkezelésről, a törvényben meghatározott körben annak körülményeiről.
A Biztosító, mint adatkezelő köteles az Ön bejelentését a törvény előírása szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásbeli tájékoztatást
adni. Jogai megsértése esetén a Biztosító, mint adatkezelő ellen bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a
Biztosító belső adatvédelmi felelőséhez fordulhat. A Biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az Ön igazolt kárát annyiban, amennyiben azt
jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a biztosító a biztosítási szerződésével kapcsolatos személyes adatait a kiszervezett tevékenységet végző
szervezeteknek átadja. A kiszervezett tevékenységet végzők aktuális listájáról a Biztosító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.
Amennyiben a biztosítási szerződés megkötése során az Ön képviseletében független, illetve függő biztosításközvetítő járt el, a Biztosító ezen
biztosításközvetítő felé a biztosítási szerződésre vonatkozó adatokat átadja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 149. §. alapján, a biztosítótársaságok megkereséssel élhetnek egymás felé a törvényben rögzített tartalommal bíró személyes adatok, a szerződés létrejöttéhez kapcsolódó adatok, illetve biztosítási
titoknak minősülő információk tekintetében. A Biztosító az adatátadás tényéről, illetve az átadott információkról az érintett ügyfeleket évente
egyszer tájékoztatja.

nyilatkozat marketing célú adatátadásról
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Biztosító a K&H Márkacsoport tagjai részére a fentiekben megadott személyes adataimat, valamint a Biztosítóval
kötött szerződésemre, illetve szerződéseimre vonatkozó biztosítási titkot képező adataimat átadja abból a célból, hogy a Biztosító és a márkacsoporti
tagok szolgáltatásaikkal közvetlenül megkereshessenek - telefonon, postai és elektronikus úton - annak érdekében, hogy Biztosítóval, és a
K&H Csoporttal kapcsolatos igényeim magasabb szintű kielégítést nyerjenek. A Biztosító szavatolja, hogy a K&H Csoport tagjai gondoskodnak az adatoknak a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos megőrzéséről.
Hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy a Biztosító ezen adataimat továbbítsa a vele szerződéses jogviszony alapján kapcsolatban álló marketing
tevékenységet végző szervezetnek (szervezeteknek), melyek a megbízási szerződésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak.
Tudomásul veszem és kijelentem, hogy a fentiekben megadott hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bírok
arról, hogy hozzájárulásomat a Biztosító bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonhatom.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatkezelésről felvilágosítást kérhetek a márkacsoport bármely tagjától, valamint kérhetem adataim helyesbítését
és törlését is.
Fenti nyilatkozat aláírásának elmaradása nem jelenti a korábban kötött szerződés(ek) során adott hozzájárulás visszavonását.
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