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1. sz. melléklet az AutoSOS Asszisztencia
Biztosítási Feltételeihez

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi
személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel;
7. ügyfél: a szerződő, a biztosított, a
kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára
szerződéses ajánlatot tett és a biztosító
szolgáltatására jogosult más személy;
8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése,
amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
9. 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 biztosító ügyfelének személyes 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, a szolgáltatással összefüggő
összes lényeges tény és körülmény.
10. Bit: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény;
11. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
12. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény;
13. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló
2005. évi XXV. törvény;
14. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások
valamint
az
információs
társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
15. Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
16. Kit.: 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
17. Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény;

A) Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelőre vonatkozó általános tájékoztatás
Az adatkezelő személye: Europ Assistance S.A.
Irish Branch
székhelye: Central Quay, Ground Floor, Block B,
Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
D02 RR77, Írország
postai címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Az adatkezelő képviselőjének neve, elérhetőségei:
Josef Woerner, meghatalmazott képviselő, 1132
Budapest, Váci út 36-38.
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Europ
Assistance
S.A.
mindenkori
adatvédelmi
tisztviselője, elérhetősége: EAGlobalDPO@europassistance.com vagy dpo@europ-assistance.hu
Általános fogalmak
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
3. különleges adat: faji vagy etnikai származásra,
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait
és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja, a jelen
adatkezelési tájékoztatóban Biztosítóként vagy
társaságunkként is utalunk az adatkezelőre;
5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy
adatállományokon
automatizált
vagy
nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
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előírt
fogyasztói
tájékoztatásra
vonatkozó
szolgáltatói
kötelezettség
teljesítésének
a
bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a
bizonyítása,
az
információs
társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak számlázása, valamint az az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

I.
Az
adatkezelő
AutoSOS
Assistance
Biztosításhoz
kapcsolódó
adatkezelési
tevékenységének bemutatása, adatkezelési célok
ismertetése
1. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, a
szerződések végrehajtásával, és a biztosítási
szolgáltatások
teljesítésével
kapcsolatos
adatkezelés
1.1 Az adatkezelő ezen tevékenysége keretében az
alábbi célokból kezel személyes adatokat:
i) a biztosítási szerződés megkötése, módosítása,
nyilvántartása, állományban tartása
ii)
kockázatvállalás,
kockázat-elbírálás
és
kockázatkezelés
iii) a biztosítási szerződésből származó követelések
megítélése
iv) a biztosító üzleti érdeke és a biztosítási
veszélyközösség megóvása érdekében a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése
és megakadályozása
v) adóügyi illetőség megállapítása.

2. Számviteli bizonylatok kötelező kezelés és
megőrzése
A
biztosítási
szerződés
megkötésével,
nyilvántartásával
összefüggésben
keletkezett,
számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat
a biztosító a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a értelmében 8 évig
őrzi meg.
3. A biztosítóhoz érkezett panaszokkal összefüggő
adatkezelés

1.2 A személyes adatokat a Biztosító, mint
adatkezelő a Szerződőtől kapja meg az Europ
Assistance Magyarország Kft. (székhely: 1132,
Budapest, Váci út 36-38.) függő biztosításközvetítő
által működtetett, a kötési felületként szolgáló
weboldalon keresztül, illetve azokat részben a
biztosított maga adja meg, telefonon vagy írásban,
amikor a biztosítási szerződés alapján igényt kíván
érvényesíteni. A telefonbeszélgetések rögzítésre
kerülnek.
Az adatokat a Biztosító Közreműködője, az Europ
Assistance Magyarország Kft. adatfeldolgozó,
kiszervezett szolgáltatást nyújtó társaság veszi fel.
Az adatok címzettje így részben az Europ Assistance
Magyarország Kft., amely a biztosítási szerződés
alapján járó szolgáltatásokat szervezi meg, és a
szolgáltatások teljesítése érdekében ezeket az
adatokat átadja az érintett szolgáltatást (pl. a
biztosítási eseményben érintett gépjármű helyszíni
javítását, elszállítását) ténylegesen megvalósító
szolgáltatónak. Ezen szolgáltatók az adatok további
címzettjei, a Biztosító adatfeldolgozói, a kiszervezett
szolgáltatás teljesítésében részt vevő szervezetek.

Az adatkezelő a panaszügyintézés 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 intézkedésekről nyilvántartást
vezet. A biztosító adatkezelése a Bit. fenti
rendelkezésén alapul.
4. Telefonos ügyfélkapcsolati,
kárbejelentési adatkezelés

kárrendezési,

Az adatkezelő saját kezdeményezésre vagy az
ügyfelek megkeresése alapján telefonon keresztül is
felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt,
fogadja a biztosítási szerződésekből eredő, illetve
azzal összefüggő szolgáltatási és kártérítési
igénybejelentéseket.
Az adatkezelő a telefonos ügyfélszolgálatra
beérkező és kimenő hívások rögzített hanganyagait
szúrópróbaszerűen elemzi abból a célból, hogy
– az adatkezelő – az ügyfelek elégedettségének
növelése érdekében is – ellenőrizhesse a telefonos
ügyfélszolgálati
tevékenységére
vonatkozó
minőségi követelmények teljesülését;
– az ügyfél kifogásait, kérdéseit, észrevételeit,
bejelentéseit, panaszait lehetőség szerint az ügyfél
számára megnyugtató módon, mindkét fél
megelégedésére rendezhesse;
– elkerülhető legyen a biztosítási szerződésének az
ügyfél kezdeményezésére történő megszüntetése.

1.3 Személyes adatainak a megadására a biztosítási
szerződés megkötése és teljesítése érdekében van
szükség. Az adatszolgáltatás elmaradása ezért azzal
a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem
kötünk Önnel szerződést.
1.4. A honlapon keresztül on-line, elektronikus úton
történő szerződéskötések aTávért. tv. és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Eker tv)
hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további
célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által

5. A Biztosító biztosítási jogviszony megszűnését
követően fennálló igényének érvényesítése
Abban az esetben, ha a Biztosító a biztosítási
jogviszony megszűnését követően, a biztosítási
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jogviszonyból származó igénnyel rendelkezik, akkor
a Biztosító az Ön személyes adatait ezen igény
érvényesítése érdekében kezeli.

adatkezelő köteles a kérést a fenti határidőn belül
teljesíteni, ebben az esetben az adatkezelés
jogalapja: a Bit 149. § (2) bekezdésében foglalt jogi
kötelezettség teljesítése.

6. A biztosítási titokra vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalók
Az
adatkezeléseket
szabályozó
ágazati
jogszabályok:
– a Bit.135. §-a (a biztosítás megkötése, teljesítése),
–a Bit. 159. §-a (jogi kötelezettség teljesítése
keretében a panaszok kötelező nyilvántartása,
megőrzése),
– az Sztv. 169. §-a (jogi kötelezettség teljesítése
keretében a számviteli bizonylatok kötelező kezelése
és megőrzése),
– a biztosítási szerződésnek elektronikus úton, vagy
telefonon keresztül történő megkötése esetén a
Távért. tv. 11. § (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A.
§-a,
– Kit. 3. § és 14. § (szűrőrendszer működtetése).

A személyes adatok, arra való tekintettel, hogy
biztosítási szerződéshez kapcsolódnak, egyben
biztosítási titkot is képeznek, ekként az adatok
kezelésére irányadó tudnivalókat, A biztosítási
titokra vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók
című fejezet tartalmazza
II.
A kezelt személyes adatok köre
1. Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük,
amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez
szükségesek, és a cél elérésére alkalmasak. Az
adatkezelő különösen az alábbi adatokat kezeli:
természetes személyazonosító adatok (név, lakcím,
születési hely és idő, anyja neve) telefonszám, e-mail
cím, a biztosított jármű rendszáma, a biztosítási
esemény bekövetkezésének helye, geolokáció,
utólagos kárrendezés esetében a biztosítási
szolgáltatás
ellenértékének
megtérítéséhez
szükséges adatok (lakcím, bankszámlaszám),
díjfizetéssel kapcsolatos, és díj rendezettségre
vonatkozó adatok, díjhátralék, az ügy egyedi
jellemzőire tekintettel esetlegesen szükséges egyéb
adatok.

IV.
A biztosítási titokra vonatkozó elvi és gyakorlati
tudnivalók
A biztosítási titok
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 biztosító 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, a szolgáltatással összefüggő
összes lényeges tény és körülmény.

III.
Az adatkezelés jogalapja
A biztosítási szerződések nyilvántartásával,
végrehajtásával, a szolgáltatás színvonalának
fenntartása, az adatkezelő esetleges igényének
érvényesítése, a számviteli szabályok betartása, a
panaszok kezelésével kapcsolatos-, valamint a
telefonos ügyfélkapcsolati tevékenysége, keretében
az adatkezelő a személyes adatokat
– a biztosítási szerződés teljesítése;
– a biztosítási szerződésből eredő jogi igények
előterjesztése, érvényesítése, védelme;
– jogi kötelezettség teljesítése (számviteli
bizonylatok kezelése és megőrzése, adóügyi
illetőség
megállapítása,
panaszkezelési
tevékenység);
– jogos érdekének érvényesítése (rögzített
beszélgetések elemzése a szolgáltatás színvonalának
fenntartása érdekében; az adatkezelő biztosítási
jogviszony megszűnését
követően fennálló
igényének érvényesítése) alapján kezeli.
- az IV.1.1. pont szerinti cél esetében az adatkezelés
jogalapja a Bit. 149. §-ban foglalt felhatalmazáson
alapuló jogos érdek.
Amennyiben Bit. 149. § rendelkezéseinek
megfelelően más biztosító fordul Társaságunkhoz
adatszolgáltatási kéréssel, abban az esetben az

IV.1. A biztosítási titok adatkezelésének további
célja
IV.1.1. A veszélyközösség védelme céljából
történő adatkezelés
A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a
megóvása
érdekében
a
Biztosító
–
a
jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő
teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos
visszaélések megakadályozása céljából – a Bit. 149.
§-ában biztosított felhatalmazás alapján, jogosult
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megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az e
biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, a biztosítási termék
sajátosságainak a figyelembevételével kezelt – a Bit.
149. § (3)–(6) bekezdésben meghatározott adatok
vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell
az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy
vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a
kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának
megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése nem
minősül a biztosítási titok megsértésének.
A Biztosító ennek keretében,
– baleset és betegség, továbbá az életbiztosítási
ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével
kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett
személy azonosító adatait;
b) a biztosított személy adatfelvételkori, a
szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi
állapotára vonatkozó adatokat;
c) az a) pontban meghatározott személyt érintő
korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz
tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási
eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat; és
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatokat;
– szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek
nélkül), sínpályához kötött járművek, légjárművek,
hajók, szállítmány, tűz- és elemi károk, egyéb
vagyoni károk, hitel, kezesség és garancia,
különböző pénzügyi veszteségek, jogvédelem,
segítségnyújtás ágazatokhoz tartozó biztosítások
teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat
kérheti:
a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a
károsult személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy
vagyoni jogok beazonosításához szükséges
adatokat;
c) az b) pontban meghatározott vagyontárgyakat,
követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően
bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó
adatokat;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat
felméréséhez szükséges adatokat; és
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatokat;
– a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség,
(beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást), a légi
járművekkel kapcsolatos felelősség, a hajókkal
kapcsolatos felelősség, valamint az általános
felelősségbiztosítási
ágazatokhoz
tartozó
biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi
adatokat kérheti:
a) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén
a károsult személyazonosító adatait;

b) a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett
azonosító adatait, továbbá az előző bekezdés b)–e)
pontjában meghatározott adatokat;
c) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén
a személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi
jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő
személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal
kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó
adatokat;
d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt
érvényesítő személyt érintő korábbi – az e
bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó
szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre
vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó
adatokat;
e) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén
a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem
miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt
érintő korábbi – az e bekezdésben meghatározott
ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos –
biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.
– a szárazföldi járművek (sínpályához kötött
járművek nélkül) és a szárazföldi járművekkel
kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó
felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást) biztosítási ágazatokhoz tartozó
szerződés teljesítésével kapcsolatosan a jármű
járműazonosító adatai (rendszáma, alvázszáma)
alapján – a szárazföldi járművekkel kapcsolatos
felelősség, (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és
ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást)
ágazathoz tartozó károk esetén a károsult előzetes
hozzájárulása nélkül is – társaságunk jogosult az
alábbi adatokat kérni:
a) az adott járművet érintően bekövetkezett
biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat, így
különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a
jármű sérüléseire és az azokkal kapcsolatos károk
megtérítésére vonatkozó adatokat, ide- értve a
megkereső biztosító által megjelölt gépjárműben
bekövetkezett, de nem gépjármű által okozott károk
adatait is,
b) az adott járművet érintően a biztosító által
elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár összegére
vonatkozó információkat.
A társaságunk által megkeresett biztosító a
jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti
adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő
határidőben, ennek hiányában a megkeresés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles
átadni társaságunknak.
Társaságunk
a
megkeresés
eredményeként
tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő
kilencven napig kezelheti.
Ha a megkeresés eredményeként a társaságunk
tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek
az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés
fentebb meghatározott időtartama meghosszabbodik
az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás
befejezéséig. Ha a megkeresés eredményeként
társaságunk tudomására jutott adat társaságunk
jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és
az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás
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megindítására az adat megismerését követő egy évig
nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig
kezelhető.
Társaságunk az e célból végzett megkeresés és a
megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az
abban szereplő adatok köréről a megkereséssel
érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább
egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvényben szabályozott módon az adatairól
tájékoztatást kér és társaságunk – a fentiekben
meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli a
kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről
tájékoztatja a kérelmezőt.
Társaságunk a megkeresés eredményeként kapott
adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó,
tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb
adatokkal a fenti céltól eltérő célból nem kapcsolja
össze.
A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a
helyességéért és pontosságáért a megkeresett
biztosító a felelős.

VI.
A biztosítási titok és a személyes adatok
megismerésére jogosultak köre
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat és a
biztosítási titoknak minősülő információkat
kizárólag társaságunknak a vonatkozó adatkezelési
célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal
rendelkező
munkavállalói,
megbízott
biztosításközvetítői, illetve a társaságunk részére
külön szerződés alapján adatfeldolgozási vagy
kiszervezett tevékenységet végző személyek,
szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által
meghatározott terjedelemben és a tevékenységük
végzéséhez szükséges mértékben. Az adatokat
jogosultak
megismerni
továbbá
mindazon
személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben
társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a
kötelezettsége nem áll fenn. Tájékoztatjuk, hogy
társaságunk
az
adatkezelések
során
adatfeldolgozókat vesz igénybe, a jelen tájékoztató
bevezető részében foglaltak szerint.
VII.
Biztonsági intézkedések összefoglalása

V.
Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő által kezelt adatokhoz az adatkezelő
munkavállalói közül azok férnek hozzá, akik
munkaköri feladataik alapján a szolgáltatás
nyújtásában,
szervezésében,
az
esetleges
panaszkezelésben részt vesznek. A hozzáféréseket a
szükségesség és arányosság alapján az adatkezelő
rendszeresen felülvizsgálja. Az adatokat tároló
számítástechnikai rendszerek tűzfal védelemmel, és
az abban kezelt adatokra való tekintettel szükséges,
folyamatosan
naprakészen
tartott
védelmi
intézkedésekkel rendelkeznek. A tárolt adatok
biztonsági mentése napi rendszerességű. Az
adatkezelő rendelkezik üzletmenet folytonossági
tervvel.
VIII.
Az Önt megillető jogok a személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban

V.1. A Biztosító a személyes a biztosítási jogviszony
fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt
kezeli, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító a
létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos
személyes adatokat addig kezeli, ameddig a
szerződés
létrejöttének
meghiúsulásával
kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosítási
szerződés
megkötésével,
nyilvántartásával
összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak
minősülő dokumentumokat a biztosító a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 169. §-a értelmében 8 évig őrzi
meg.
V.2. A telefonon történő panaszkezelés esetén a
biztosító a közötte és az ügyfél közötti telefonos
kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a
hangfelvételt öt évig, továbbá a panasszal
összefüggésben indult a felügyeleti eljárás
lezárásáig, vagy az eljárás során hozott határozat
ellen indított felülvizsgálati eljárás végéig megőrzi.
V.2.3. A biztosító a panaszt és az arra adott választ
öt évig őrzi meg.
V.2.4. A biztosító a IV.1.1. pontban részletezett, a
veszélyközösség védelme érdekében történő
adatátvétel folytán más biztosítótól beszerzett
adatokat a IV.1.1. pontban részletezett feltételekkel
és időtartam elteltéig kezeli.
V.2.5. A biztosító köteles törölni minden olyan,
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött
szerződéssel kapcsolatos
személyes adatot,
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél
megszűnt, illetve amelynek kezeléséhez nincs egyéb
jogalap.

– Hozzáférés – Ön jogosult arra, hogy
társaságunktól
visszajelzést
kapjon
arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése
folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a
személyes adataihoz hozzáférést kapjon.
– Helyesbítés – Ön jogosult arra, hogy
társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését
vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy
hiányosak.
– Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a
törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon
kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más
jogalapja. Amennyiben az adatkezelésnek más
jogalapja is van (például: jogi igények előterjesztése,
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érvényesítése, védelme), úgy társaságunk az
adattörlési kérelmet elutasítja;
c) Ön a tiltakozik a jogos érdeken alapuló
adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított
profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben,
ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen
célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is amennyiben az közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az társaságunkra
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi
Rendeletben hivatkozott információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
– Korlátozás – Ön kérheti, hogy társaságunk
korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az
alábbiak valamelyike teljesül
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok
törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) társaságunknak már nincsen szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy tár-saságunk jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.
– Adathordozhatóság – Ön kérheti, hogy
társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó
személyes adatokat Ön tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
– A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés
az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön
jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.
- a személyes adatainak a kezelésével szembeni
tiltakozás joga - amennyiben az Ön személyes
adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a
jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a
közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken
alapuló adatkezeléssel szemben.

assistance.com
vagy
assistance.hu címen.

dpo@europ-

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Telefax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok
kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel
kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett
jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási
szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
B) Panaszkezelési eljárás
Abban az esetben, ha a Biztosító által nyújtott
szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasza
van, kérjük, forduljon hozzánk személyesen (1132
Budapest, Váci út 36-38.), telefonon (a
kárbejelentés telefonszámán, belföldről: 1 4567;
külföldről: +36 1 458-4480) postán (Europ
Assistance S.A., 1132 Budapest, Váci út 36-38.)
vagy e-mailben panasz.szolgaltatas@europassistance.hu.
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a kivizsgálás eredményéről a panasz közlését
követő 30 napon belül a Biztosító munkatársa
válaszlevelet küld Önnek az Ön által kért módon.
Abban az esetben, ha nem sikerül a panaszát
megnyugtató módon rendeznie a biztosítóval való
egyeztetés során, a Magyar Nemzeti Bankhoz,
illetve a Magyar Nemzeti Bank által működtetett
Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat, és
igényét érvényesítheti a szerződési feltételekben
megnevezett hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságon.
A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest BKKP
Postafiók: 777.
Központi telefon: (36-1) 4899-100
Központi fax: (36-1) 4899-102
Webcím: www.mnb.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina
krt. 39.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-40-203-776
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:
ugyfelszolgalat@mnb.hu)

A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve
a
fent
ismertetett
érintetti
jogok
érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket az
alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a Europ Assistance Magyarország
Kft.-nek címzett levélben (1132 Budapest,
Váci út 36-38., Magyarország)
- e-mail útján az EAGlobalDPO@europ-

Felhívjuk
a
figyelmét
a
Felügyelet
fogyasztóvédelmi
honlapjára
(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott
elérhető tájékoztatókra.
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A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei
Címe: 1013 Budapest, Krisztina, krt. 39.
Levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.:
172.
A Pénzügyi Békéltető Testület működésével
kapcsolatos egyéb lényeges információk (így a
Testület eljárási szabályzata) megtalálhatóak a
http://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon.
A permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendezési
eljárások közül – a Pénzügyi Békéltetető Testületi
eljáráson kívül – közvetítői eljárás is
kezdeményezhető, a közvetítői tevékenységről
szóló 2002. évi LV. törvény alapján.
A biztosítási szerződésből eredő igények a
fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési
módok
mellőzésével
bírói
úton
is
érvényesíthetőek.
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