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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A

PREAMBULUM

A Cover Consulting Kft ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli a jelen adatvédelmi
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglalt elvárásoknak megfelelően. A Cover
Consulting Kft gondoskodik a birtokába jutott adatok biztonságáról, kialakítj a azokat az
eljárási szabáIyokat, és megteszi azokat a technikai, szervezési, biztonsági intézkedéseket,
amelyek a hatályos jogszabáIyok adatvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatáséútoz

szükségesek.

r. ÁrrnlÁxos RENDELKEzÉsnx

A szabá|yzathatá|ya
1. 1.

Az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőlő 20Í 1. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. $ (3) bekezdésében foglaltak szerinti belső adatvédelmi
és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)hatáIya kiterjed a Cover Consulting
Kft-re (a továbbiakban Társaság) és valamennyi munkatársára.

Aszabályzat célja
r.2.
ASzabáIyzú céIja, hogy biztosítsa a Társaság tevékenysége során a személyes adatok
védelméhezfuződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá' hogy a Társaság



álta|kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében
meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és

adatb i zto n s ági szab áIy okat.

Értelmező rendelkezések
1. 3.

A S zab ály zat a|kalmazás a s o rán az I nfotv. - b en me ghat áro z ottako n túl :

a) adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az
adatalany információs önrendelkezési j ogának érvényesítése érdekében;

b) információs önrendelkezési jog: az Alaptorvény VI. cikkében biztosított személyes
adatok védelméhezvalőjognak az atartalma, hogy mindenki maga rendelkezik
személye s adatainak feltárásáró l é s felhaszn álásár ő|;

c) adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különöSen megszetzése,
feldolgozása, megváltoztatásaés megsemmisítése elleni szervezési, technikai
megoldások és eljárási szabályok összessége az adatkezelésnek az az á||apota,
amelyben akockázati tényezőket * és ezzel a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki
megoldások és intézkedések a legkisebb mér1ékére csökkentik;

d) adatgazda: aTársaságvezetője, illetve aki az adott adatkezelésre vonatkozó dtintési
j ogosultsággal rendelkezik;

e) betekintési és megismerési jogosultság: az a jogkör, amelynek birtokában a jogosult
számára elérhetővé, megismerhetővé válnak az adott adatállományban kezelt
személyes és különleges adatok;

í) közvetlen megismerési jogosultság: adott adatállomány informatikai alkalmazás
igénybevételével kezelt adatainak megismeréséhez adott olyan jogkör, amely a
jogosult számára lehetőséget biztosít ana,hogy az ott kezelt adatokhoz az általa
me gválasztott i dőpontban közvetl en 1 ekérdezés se l hozzáférj en:.

g) közvetlen lekérdezés: adott adatállományban kezelt adatokban - az adatkezelő által
előzetesen rendelkezésre bocsátott általános lekérdezésijogosultság fe|haszná\ásával -
előre meghatározatlan időpontban és alkalomma|, napIőzott formában tör'ténő

betekintés, illetve az így megismerhetővé vált információ kinyomtatása, vagy más
módon tör1énő rögzítése;

h) adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszkozfelhasznáIásával és bármilyen
elj árás s al elő állított, személye s vagy külön1e ge s adato t tartalmaző any ag:"

i) hardver eszkoz: valamennyi olyan eszkoz, amelynek feladata az informatikai rendszer
folyamatos működésének biztosítáSa' Vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy
másolatok készítésére szolgáI, valamint amely elektronikus Vagy egyéb módon a

számítőgép külső behatás elleni védelmét szolgá|ja;
j) hírközlőeszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiaí e|1árás, amely egy Vagy

több fogadószemély számára jelzések, adatok és információk továbbításáravagy
fogadására alkalmas

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozh*ő adat, az adatból levonhatő, 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, fizikat, fiziolőgiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alap1án azonosítani lehet;



KüIönleges adat:
a) a fajt eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbségh ez tartozásra, a politikai véleményre Vagy
páftállásra, a vallásos vagy más vi|ágnézetimeggyőződésre, az érdek-képviseleti szewezeti
tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre' a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnÍigyí személyes adat;

Közérdekű adat:
az áIlami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatérozott egyéb
közfeladatot ellátó SZerV Vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére
vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formábanrÓgzített
információ vagy ismeret, fiiggetlenül kezelésének módjától' önálló vagy gyűjteményes
jellegétől;

Hozzájórulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel felreérthetetlen beleegyezését adja arávonatkoző
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

Tiltakozás.
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetéSét, illetve akezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:
az atetmészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szeruezet, aki
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, aZ adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az áItala megbízott
adatfeldo 1 g o zőv aI vé grehaj tatj a;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól fiiggetlenul az adatokon végzett bármely művelet vagy aműveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzitése,rendszerczése, tárolása, megváltoztatása,
felhasznáIása, továbbítása, nyilvánosságra hozata|a, összehangolása vagy összekapcsolása,
zároIása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkeze|ésnek számít a fenykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a szeméIy azonosítására alkalmas flztkaijellemzők (p1. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számátahozzáférhetővé teszik;

Nyilv óno s s á gr a ho zat al.'
ha az adatot bárki számárahozzáférhetővé teszik:

Adattörlés.
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk tobbé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:
az adatokYagy az azokatlartaImaző adathordozó teljes fiz1kai megsemmisítése;



Adatfeldolgozós.
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, fiiggetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertőI és eszktjztől, valamint az alka|mazás
helyétől;

Adatfeldolgozó:
az atermészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet, aki
vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
megbízást is - személyes adatok feldolgozásátvégzi

Adatállomóny:
aZ egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet,
amely vagy aki nem azonos az érintette|, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozőval.

II. A SZEMÉryEs ADATOK KEZELÉSE

2.I. Az adutkezelés jogalapja, alapelvei

1. AZngyféI személyes adatainak kezelésére a Társaság akkor jogosult, ha
a. ahhoz az érintetthozzájárul, vagy
b. azttörvény vagy - törvény felhatalmazása a|apján, az abbanmeghatározott

körben l abiztosítokról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényt
(Bit.y- helyi önkorm ányzat rendelete elrendeli.

2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszábanmeg kell felelnie e
célnak.

3. Csak olyan személyes adat kezelhető' amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és idei g.

4. Az érintettet - egyér1elműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különöSen aZ adatkezelés céljáró1 és jogalapj árőI, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérőI, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Atájékoztatásnak ki
kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az aIábbi követelményeknek:

a) felvételtik és kezelésük tisztességes és torvényes;
ó) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas ana, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

6. Korlátozás nélkül használhatő, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása
tilos.

7. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett al'lhozhozzájáru|t, Vagy törvény azt megengedi' és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatranézve teljesülnek.



8. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánoss ágra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekóben külön védelmi intézkedéseket kelltennie az adatkezelőnek, az
adatfeldolgozőnak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha
a személyes adatok továbbítása hálőzaton vagy egyéb informatikai eszkozűtján
tör1énik.

2.2. Kezelt adatok köre

1. A Társaság az magánszemélyek vonatkozásában különösen az alábbi
adatokat kezeli:

1. vezetéknév;
2. keresztnév;
3. nem;
4. születési idő;
5. e-mail cím / telefonszám
6. lakcím;
1. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges azonosító adatok

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a Társaság a Bit 155. $ (1)
bekezdésében meghatározott célokbőI, az egészségügyi és a hozzé4uk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről szőlő 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárőIag az éríntett
írásbe l i ho zzái árulás ával kezelheti.

1. A Társaság más gazdasági társaságok vonatkozáséhan különösen az
alábbi adatokat kezeli :

1. cégnév;
2. cím (székhely, telephely)
3. bankszáml aszám, adőszám;
4' cégjegyzékszám;
5. kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, értesítési e-mail cím;
6. egyéb, a szeruódéskötéShez szükséges azonosító adatok

2.3. Adatkezelés időtartama

A Társaság ügyfeleinek adataiÍ, a Bit. 160. $ (3) bekezdése szerint kezeli, 1ll. tárolja. l A
biztosító, a biztositásközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a
biztosítási' illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon ldőtantam alatt
kezelheti' ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthető./

A Társaság köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel' volt ügyfeleivel vagy létre nem jott
szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az aőatkezelési cél
megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintetthozzájéru|áSa nem áll rendelkezésre, illetve
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
A Társaságnál az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabáIyi rendelkezések az fuányadők. Az elhunyt személlyel



kapcsolatba hozhatő adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örökose, illetve a
bi zto sítási szer ző dé sben neve sített j o go sult i s gyakoro lhatj a.

2.4. Felhasználds célja

A Társaság adatkezelésének célja alkuszi megbizásl szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítése. A Társaság Ügyfeleinek azon biztosítási adataít jogosult kezelni, amelyek a
biztosítási szerződéssel, annak létrejottével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefiiggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéSéhez, módosításához, állományban
1r:rrtásához, a biztosítási szerződésbőI származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az
e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

Ettől céltól eltérő célból végzett adatkezelést Társaság csak aZ ügyfél előzetes
hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az úgyfeIet nem érheti hátrány
és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

2. 5. Adatok továbbítdsu

A Társaság összhangban a Bit 157 $-3) bekezdésével az Bit. 157. s- (L) és (5) bekezdésekben, a 156.

$-ban, a 158. $-ban és a 159. $-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek
személye s adatait továbbíthatj a.

(1)3]8 A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében elj áró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és

ügyészséggel,
c) büntetoügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás

ügyében el1arő bírósággal, tovabbá a végrehajtási ügyben eljáró onálló bírósági
végrehajtóval'

d) a hagy atéki ügyben eljár ő koi1egy zőv el,
e) a(2) bekezdésben foglalt esetekben azadóhatősággal,

f) a f eladatkö réb en elj ár ő nemzetbizto n s ág i szol gálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli

biztosító, fiiggetlen biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével,
ezek érdek-képviseleti szervezeteivel' illetve a biztosítási, biztosításközvetítői,
szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos Versenyfelügye1eti feladatkörében eljáró
G azdaságí V ers enyhi v atallal,

h) a feladatkörében eljár ő gyámhatós ággal,
i) az egészségügyrol szőlő 1997. évi CLIV. törvény 108. s Q) bekezdésében foglalt

egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgáIati

eszközök a|kalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a

ko ckázatv á11a1ó b izto sítókkal,
l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a

kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szeruődési állomány

tekintetébe n az átv ev ő bizto sítóval.



n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok
tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítást Számlát,
illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az
Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárcendezési megbízottal és a
kárképviselővel, illetve akárokozőval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti
közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételí jegyzőkönyvéből a balesetben
érintett másik jármű javítási adata1hoz kíván hozzáfémi,

o) akiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenysé get v é gzóv el,

p) fiőktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatranézve teljesülnek, valamint a harmadik
országbeli biztosító székhelye szerinti á|Iam rendelkezik a magyar jogszabáIyok által
támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli
biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval,

q ) a f eladatköréb en elj át ő al apveto j o gok bizto sával,
r) afeladatkorében eljfuő Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatósággal,

'r) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának
részletes szabályairől szóló rendeletben meghatátozott káftörténeti adatra és bonus-malus
besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval
szemben, ha az a)-j), n), s) és r/ pontban megjelölt Szerv vagy személy írásbeli
megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza azngyfél nevét vagy a biztosítási szerződés
megjelölését, a kért adatok fqtáját, az adatkérés célját és jogalapj át, azzal, hogy a k)-m) és
p)-r) pontban megjelölt szerv Vagy szeméLy kizarőlag akért adatok fajtáját, az adatkérés
céliát és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minőstil az adat
megismerésére j o gosí tő jo gszabályi rendelkezés megj elölése is.

(5)3i9 A biztosítő, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó
hatóság' a nemzetbiztonsági szoIgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is
köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a
Bünteto Törvénykönyvről szőlő 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti

a) kábitó szerrel visszaéléssel,
ó/ terrorcselekménnyel,
c) robbanőany aggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
d) lőfe gyv errel vagy lo szerrel visszaéléssel,
e) pénzmosással'

fl bunszövetsé gben vagy bűnszervezetben elkövetett bűnc sel ekménnyel
van összefuggésben.

156. $ Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosítő, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak

torvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokköft pontosan megjelölve' elTe
vonatkozóan írásban felmentést ad,

b) e Íötvény alapján a titoktaftási kötelezettség nem áll fenn.
158. $ (1)32] Nem jelenti a biztosítáSi titok sérelmét a biztosítő áItaI a harmadik

országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgoző szervezethez (harmadik
országbeli adatkezelő) történo adattovábbítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele
(adatalany) ahhoz írásban hozzá4áruIt, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar

.jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden
egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye
szerinti áIIam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.



QÍa A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba tör1énő továbbítása
esetén a belfoldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

159. $ (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgá|tatása, amelybőI az egyes ügyfelek személye vagy

uzleti adata nem állapítható meg,
ó) fióktelep esetében a külft'ldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti

felügyeleti hatóság számétra a felügyeleti tevékenységhez szrikséges adattovábbítás,ha az
megfelel a külfoldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

c)u ajogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter
részére személyes adatnak nem minősülő adatok éúadása,

d)ru 
" 

törvény Nyolcadik részének III. és IIVA. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében,
valamint a Hpt. XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő
adatátadás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok
védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

III. AZ ÉnrxrnrTEK JoGAI ÉS ÉnvÉxynsÍrÉsÜx

3. 1, TtÍi ékoztatás nyúitdsa

1. Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével - törléSét.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tqékoztatást ad az áItalakezelt, illetőleg az általa
megbizott feldolgozó által feldolgozott adatairőI, az adatkezelés céljáró1 , jogal'apjáről
idótartamtlrőI, az adatfeldolgoző nevéról, címéről (székhelyéről) és az adatkezelóssel
összefüggő tevékenységérőI, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek
alapján atájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkeze|ést szabályoző
jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél
rovidebb nem lehet.

3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásátőI számított legrövidebb idő alatt'
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, köZérthető formában megadni a
tá.jékoztatást.

4. Az adatkezelő köteles az érinteÍrel a felvilágosítás megtagadásának indokát k<izolni.
5. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
6. A személyes adatot törölni kell, ha

a) keze\ése j o gellenes ;

b) az érintett kéri;
c) azhtányos Vagy téves - és ez az állapot jogszeruen nem korrigálhatő _, feltéve, hogy

a törlést törvény nem zárjaki
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejáft;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.



3.2. Tiltakozási jog

1 . Az érintett tlltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítás a) kízátőIag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést ttirvény
rendelte el;
b) a szemé|yes adat felhasznáIáSa Vagy továbbítása közvetlen uzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céIjára történik;
c ) a tiltakozás j ogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

2. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfiiggesztésével - attltakozást köteles a
kérelem benyújtásátől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőtírásbantájékoztatni. Amennyiben
atiltakozás indokolt' az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni' valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részéte atlltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
köte l e sek intézkedni a t1Itako zási j o g érvénye s íté s e érdekében.

3. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a3.2.2. pont alapján meghozott döntésével
nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint
bírósághoz fordulhat'

4. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett
t1ltakozása miatt nem kapja meg' a 3.2.2' pont alapján történő értesítés közlésétől
számított 15 napon belül, az adatold'loz valő hozzájutás érdekében - e törvény szerint -

bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
5. Ha abírőság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett

személyes adatát az ítéIet közlésétől számitott 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 3.2.3. pontban meghatározott
határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő tészéte,ha az adatkezelő egyetértett
a tiltakozással, illetőleg a bíróság atlltakozásjogosságát megállapította.

3.3. Bírósdgi jogérvényesítés

1 . Az értntett a j ogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírősághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben solon kívül jár el.

2. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő tészére,ha az adatkezelő egyetéftett
a tiltakozással, illetőleg a bíróság at1ltakozásjogosságát megállapította.

3. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel' az adatkezelo köteles
bizonyítani.

4. A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes . A per - az
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartőzkodási helye) szerinti bíróság
előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége.

5. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt até4ékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, törléséÍe, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére' az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.



6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainakközzétételével
tör1énő - nyilvánosságrahozatalát,ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számű
érintett e törvényben védett jogai megkövetelik'

3.4. Kártérítés

1. Az adatkeze|ő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgoző által okozott
kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alől,habizonyítja, hogy a kát az
adatkezelés körén kívül eső elhétrithatatlan ok idézte elő.

2. Nem kell megtérítent akárt annyiban, amennyiben aZ a károsult szándékos vagy
súlyo san gondatlan magatartásáb őI származott.

IV. A CovER CONSULTING KFT ADATVÉDELEMMEL,
ADATBIZToNSÁGGAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ErÓÍnÁsal

1. A Társaság alkalmazottai, a|vá|lalkozői és megbízottai jelen Szabályzattal
összhangban lévő adatvédelmi éS titoktaftási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

2. A Társaság az adatokba harmadik személyeknek betekintést az ügyfél írásbeli
engedélye nélkül nem enged.Ez aIőI kivételt képez a jogszabá|yon alapuló
adatszolgáItatáSi kötelezettsé g.

3. A Társaság azngyféI személyes adataít védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés' sérülés, megsemmisülés ellen.

4. A személyes adatoknak a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő hasznáIata miatt a
Társaságot nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból szártnaző kár
azngyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Társaság a
jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt eI.

5. Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Társaság garantá|ja, hogy illetéktelen
személyek ftzlkallag nem férhetnekhozzá Sem a papíralapu. sem pedig az informatikai
rendszer egyetlen eleméhez sem.



V. Az ADATRIZELő ADATAI, rÉnxerősÉor

Név: coVER coNsuLT|NG KFT

Székhely: 2022 Tahitótfalu orgona u. 2/B

Cégjegyzékszá m : L3-o9-L24587

Adatvédelmi felelős: Galántai Franciska

Telefon: +35309601775

Adatkezel ési nyi lvá nta rtási szá ma : NAt H-538 55 l 2oL2
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HATÁRozAT

A Nemzeti Adatvédelmiés lnÍormációszabadság Hatóság azintormációs önrendelkezésijogról és az
információszabadságról szőló 2011. évi CXll. törvény (lnfotv.) 68. s (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

nyi lvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tÜntetnie IlnÍotv. 68. s (6)].

Az indokoIást és a jogorvoslatról való tájékoztatást aközigazgatási hatósági eljárás és Szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL.72. $ (a) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 20 1 2.09.1 0.

Mellékiet:
Kapják:

1 . Galántai FrancÍska r észér e covercon su lti n g. galantai@g mail.com
2. Nyilvántartás

Dr. Szabó Endre Győző
elnökhelyettes

adatkezelő Cover Consulting Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

székhely/lakcím 2022, TahiIőttalu, orgo na utca Zlb'

actatkezelés megnevezése " biztosítási alkuszi tevékenység. Íüggetlen biztosításközvetítéssel, az alkuszi
megbízási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében lévŐ
adatkezelés. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-53855/2012.

1125 Budapest,

szilá8yi Erzsébet fasor 22lc.
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