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TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

(2012. január 1-jétől hatályos adatvédelmi törvény alapján) 

 

Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható 
egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: 
érintett). 

 A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a 
biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel.  

E célokkal összefüggésben a biztosító a tudomására jutott adatokat - a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében - az 
érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a törvényi felhatalmazás kizárólag azokra 
személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak.  

Ha a személyes adat egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, illetve szexuális életre 
vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül, és 
kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján kezelhető.  

A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos hozzájárulását az érintett ügyfél az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
(Info tv.) alapján a szerződés keretei között is megteheti. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, de egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a 
biztosítási szerződés létrejöttéhez. 

Az adatkezelés időtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a 
biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a 
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.  

A Bit. 78.§ (3) bekezdése alapján, amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a 
biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja e kiszervezett tevékenységet végző 
személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a biztosító adatfeldolgozójának 
minősül. 

A biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási titoknak 
minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott 
írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az 
adattovábbítás a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett 
megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során történik.  

A Bit. által meghatározott szervezetek felsorolását az Általános feltétel 11. pontja 
tartalmazza.  

A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső közreműködőket olyan 
esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális 
szakértelmére. A (kiszervezett tevékenységet végző) megbízott személyes adatokat kezel, 
és a törvény alapján titoktartás kötelezi.  

Az érintett a biztosító adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi jogokkal élhet: 

1. Tájékoztatás kérése: 
az érintett bármely formában előterjesztett kérelmére a biztosító 30 napon belül, írásos 
formában, közérthető módon tájékoztatást ad az általa az érintett vonatkozásában 
kezelt, feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, illetve – amennyiben az adatok továbbításra kerültek – az adattovábbítás 
címzettjéről és jogalapjáról.  
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A tájékoztatást naptári évente egyszer ingyenesen kérheti az érintett. További 
tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul. 

Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben 
lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén a biztosító írásban közli az 
érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került 
sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a biztosító tájékoztatja az érintettet a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 

2. Helyesbítés: 
ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. 

Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a 
vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen. 

3. Törlés: 
a személyes adatot törölni kell, ha: 

- kezelése jogellenes; 
- az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek 

teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség; 
- az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 
- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága 

(Hatóság) elrendelte. 

4. Zárolás: 
törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre 
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az 
így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni 
kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem 
sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor 
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi 
indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Hatósághoz való fordulás lehetőségéről. 

5. Nyilvánosságra hozatal: 
a biztosító szervezeti egységein belül kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala 
tilos, kivéve, ha arra az érintett felhatalmazást ad, illetve ha azt törvény rendeli el. A 
biztosító munkavállalóival, szállítóival, illetve ügyfeleivel kapcsolatos — személyes 
adatokon is alapuló — összesített statisztikai adatok közölhetőek, amennyiben azokból 
nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője 
köteles meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges természetes 
személyek azonosítása. 


