GDPR tájékoztató
2018. május 25. napjától egységes adatvédelmi szabályozás lép hatályba az Európai Unión belül
(Általános adatvédelmi rendelet, GDPR), amelynek célja az európai országok adatvédelmi
szabályainak összehangolása és a személyes adatok szabad áramlása. A rendelet többek között új
jogalapokat vezet be és módosítja az adatkezelésről való tájékoztatás rendjét. Ezért az új szabályozás
alapján szükségessé vált a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. (továbbiakban: CARDIF
Biztosítók) adatvédelmi tájékoztatójának a módosítása is.
Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk a Budapest Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) azon ügyfeleit, akik a
CARDIF Biztosítók által nyújtott
 valamely csoportos hitelfedezeti biztosítás alapján (személyi kölcsönszerződésekhez,
jelzálogkölcsönökhöz, gépjárműhitel- vagy lízingszerződésekhez, illetve a Bank által kibocsátott
hitelkártyákhoz kapcsolódóan), vagy
 a Budapest Jövedelembiztosítás alapján (a Bankkal kötött bankszámla-, hitelkártya- vagy
befektetési kártya szerződésekhez kapcsolódóan)biztosítottak,
hogy 2018. május 25. napjától változnak a CARDIF Biztosítók adatkezelési rendelkezései, melyek
részét képezik a vonatkozó biztosítási feltételeknek is. Az új Adatvédelmi tájékoztatót, mely a
vonatkozó biztosítási feltételekben eddig szereplő szöveg helyébe lép, a CARDIF Biztosítók honlapján,
illetve a jelen tájékoztató részeként ismerhetik meg.
-------------- 0 -------------A 2018. május 25. napját megelőzően csatlakozott biztosítottak esetében a rájuk vonatkozó
biztosítási feltételek „Adatvédelmi tájékoztató” része helyébe az alábbi szöveg lép:

„ADATVÉDELMI

TÁJÉKOZTATÓ

A biztosítási titok és a biztosítási titoknak minősülő személyes adatok kezelésének elvi és gyakorlati
tudnivalói.
A biztosítási titok
1.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok
minden olyan minősített adatot nem tartalmazó, a biztosító, a viszontbiztosító, a
biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, és a
biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

2.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a
biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

3.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha törvény alapján a titoktartási
kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak
képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan

írásban felmentést ad vagy a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet
és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.
4.

A Bit. 138. -139. §-ában meghatározott esetekben a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:
 a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
 az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel szemben;
 büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási perben eljáró
bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló
bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban
eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi
Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben;
 a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel szemben;
 az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő
adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség terheli;
 a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben;
 a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben;
 a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az
egészségügyi államigazgatási szervvel szemben;
 törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szervvel szemben;
 a viszontbiztosítóval, a BNP Paribas csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás
esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben,
 az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében
- az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő biztosítóval szemben;
 a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenységet végzővel szemben. A Biztosítóknak kiszervezett tevékenységet végző
szervezetek listája a Biztosítók honlapján, a www.bnpparibascardif.hu oldalon tekinthető
meg.
 a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval
szemben,
 a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben;
 a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben;
 a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal szemben.

5.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.)
meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő
követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény
írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a
biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját;
 abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény meghatározott
bejelentési kötelezettségének tesz eleget;
 nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során
a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja
részére történő átadása;
 nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Hpt. 164/B. § szerinti adattovábbítás.

6.

A Biztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság,
az ügyészség, továbbá a bíróság adatkérésére, illetve írásbeli megkeresésére akkor is köteles
haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
 a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
 a
Btk.
szerinti
kábítószer-kereskedelemmel,
kábítószer
birtoklásával,
kóros
szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.

7.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
 a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
 a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot.

8.

A Biztosító az ügyfelet nem tájékoztathatja a nyomozó hatóság és ügyészség, a nemzetbiztonsági
szolgálat, valamint a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati
eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv részére történő
adattovábbításról.

9.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz,
viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő
adattovábbítás abban az esetben:
 ha a Biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
 ha – a Biztosított hozzájárulásának hiányában - az adattovábbításnak törvényben
meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok
védelmének megfelelő szintje a vonatkozó adatvédelmi törvények szerint biztosított.

10. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
 az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes Biztosítottak személye vagy üzleti
adata nem állapítható meg,
 a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
11. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő
adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
12. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő
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.
13. A fent meghatározott adatok átadását a Biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem
tagadhatja meg.

14. A Biztosítók, valamint tulajdonosaik, a Biztosítóban részesedést szerezni kívánó személy, a
vezető állású személy, egyéb vezető, valamint a biztosító és a viszontbiztosító alkalmazottja,
megbízottja a működésével kapcsolatban a tudomására jutott biztosítási titoknak is minősülő
üzleti titkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni, azt harmadik személynek nem adhatja
át.
15. A Biztosítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai adatvédelemmel,
nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét.
A veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás
16. A Biztosító – a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében – a jogszabályban, vagy a
szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatás jogszabályoknak és
szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések
megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz. A Biztosító a más biztosító
által hozzá intézett, a fentiek szerinti megkeresés esetén a megkeresésben szereplő határidőben,
ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a
jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkereső biztosítónak.
17. A megkeresés illetve az adatátadás az alábbi adatokra vonatkozhat:
17.1. baleseti-, betegségi- vagy, életbiztosítási kockázatok (pl. keresőképtelenségi, rokkantsági,
haláleseti szolgáltatás) vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatosan:
 a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személyazonosító adatai;
 a biztosítandó vagy a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal
kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatok;
 szerződőt, a biztosítottat, a kedvezményezettet érintő korábbi – a baleset-, betegség- vagy
életbiztosítási ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos - biztosítási eseményekre
vonatkozó adatok;
 a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült
kockázat felméréséhez szükséges adatok; és
 a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok. 17.2. munkanélküliségi kockázat
vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatosan:
 a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személyazonosító adatai;
 a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok
beazonosításához szükséges adatok;
 a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat
érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatok;
 a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült
kockázat felméréséhez szükséges adatok; és
 a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok.
18. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
19. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt
követő 90 napig kezelheti.
20. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos
érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, a 90 napos időtartam meghosszabbodik az igény
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.
21. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos
érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás
megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést
követő egy évig kezelhető.

22. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem
vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 16. pontban
meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.
23. A megkereső biztosító az általa tett megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a
megkeresés teljesítéséről az érintett ügyfelet a biztosítás időszak alatt legalább egyszer értesíti,
továbbá az ügyfél kérelmére a mindenkor hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályokban
szabályozott módon tájékoztatja.
24. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések az irányadók.
A személyes adatok kezelése
25. Személyes adatnak minősül az 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. A
Biztosítókkal közölt személyes adat biztosítási titoknak minősül a természetes személy ügyfelek
esetén.
26. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)
felhatalmazása alapján a Biztosítók az ügyfeleiknek azon személyes adatait, biztosítási titkait
jogosultak kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggnek.
27. Az Adatkezelők:
 CARDIF Biztosító Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.), valamint a
 CARDIF Életbiztosító Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.).
28. A Biztosítókkal, mint a biztosítási jogviszonyban részes felekkel, és mint adatkezelőkkel szemben
követelmény, hogy az ügyfelektől személyes adatokat kérjenek be. Ezen adatok az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: "GDPR") által védettek.
29. A Biztosítók által kért személyes adatok megadása kötelező. Ha a Biztosítók olyan személyes
adatot is kérnek a Biztosítottól, amelyek szolgáltatása opcionális, ezt jelzik az adatok felvételének
időpontjában.
30. A Biztosítók által gyűjtött személyes adatok az alábbiak miatt szükségesek:
a. A vonatkozó jogi és hatósági kötelezettségek teljesítése
A Biztosítók a Biztosított személyes adatait különböző jogi és hatósági kötelezettségeik
teljesítése érdekében használják, ideértve a következőket:
 biztosítási csalások megelőzése;
 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem;
 adókijátszás elleni küzdelem, valamint adóellenőrzési és beszámolási kötelezettségeink
teljesítése;
 az intézmény részéről esetlegesen felmerülő kockázatok nyomon követése és jelentése;
 törvényesen felhatalmazott közszférabeli szervezet vagy igazságügyi hatóság kérésének
teljesítése.
b. A Biztosítottal fennálló biztosítási jogviszony teljesítése vagy a biztosítási jogviszony
létesítését megelőzően az ügyfél kérésére történő lépések megtétele
A Biztosítók a Biztosított személyes adatait a biztosítási jogviszony létesítéséhez és a csoportos
biztosítási szerződés teljesítéséhez használják, ideértve a következőket:
 az Biztosított biztosítási kockázati profiljának és az ennek megfelelő biztosítási díjnak a
meghatározása;

 biztosítási kárigényekkel kapcsolatos ügyek intézése és a szerződés szerinti biztosítási
szolgáltatások teljesítése;
 az Biztosított tájékoztatása a biztosítási szerződésekről;
 segítségnyújtás és kérelmek megválaszolása;
 annak felmérése, hogy milyen igényei és szükségletei vannak az ügyfélnek és milyen biztosítás
ajánlható számukra a Biztosítók termékeiből.
c. Jogos érdekek érvényesítése
A Biztosítók a Biztosítottak adatait a biztosítási termékek bevezetése és fejlesztése érdekében
használják abból a célból, hogy javítsák kockázatkezelésüket és védjék törvényes jogaikat,
ideértve a következőket:
 a biztosítási díjak vagy járulékok befizetésének igazolása;
 csalások megelőzése;
 Informatikai felügyelet, ideértve az infrastruktúrát (pl. közös platformok), illetve az
üzletmenet-folytonosságot és az informatikai biztonság felügyeletét;
 a káresemények számának és keletkezésének elemzése alapján egyedi statisztikai modellek
kidolgozása;
 kutatási és fejlesztési célból összesített statisztikák, tesztek és modellek kidolgozása annak
érdekében, hogy javítsuk a csoportba tartozó vállalatok kockázatkezelését, vagy fejlesszük
meglévő termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy újakat hozzunk létre;
 biztosítási tudatossági kampány lebonyolítása;
 a Biztosítók dolgozóinak képzése az ügyfélhívások rögzítésével;
 az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő kínálat kialakítása, aminek célja:
o a biztosítási termékek minőségének javítása;
o az ügyfelek körülményeinek és profiljának megfelelő biztosítási termékek reklámozása.
 Ez a következőképpen érhető el:
 leendő és meglévő ügyfelek szegmentálása;
 az ügyfelek szokásainak és igényeinek elemzése a Biztosítók által rendelkezésre bocsátott
különböző kommunikációs csatornák használata során;
 a Biztosított által már megkötött vagy ajánlatban megkapott biztosítás adatainak
összekapcsolása a már meglévő adatokkal;
 nyereményjátékok, sorsolások és reklámkampányok szervezése.
31. A Biztosítók adott esetben továbbítják a Biztosítottak anonimizált statisztikákban összesített
adatait a BNP Paribas csoportba tartozó egyes vállalatoknak, hogy ezzel is támogassák üzleti
tevékenységük fejlesztését. Ilyen esetekben a Biztosítottak személyes adata nem kerül közlésre,
és a Biztosítottak kiléte sem lesz megállapítható azon vállalatok által, akik ezeket az anonimizált
statisztikákat megkapják.
32. A Bit. alapján a Biztosítók a személyes adatokat:
 létrejött biztosítási szerződés esetén a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint
azon időtartam alatt kezelhetik, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthető,
 létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatban addig kezelhetik, ameddig a szerződés
létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
A Biztosított adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei:
33. A Biztosított adatvédelmi jogai:
 Hozzáférési jog: a Biztosított a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban
tájékoztatást kérhet, és a személyes adatokról másolatot is kaphat.
 Helyesbítéshez való jog: ha a Biztosított úgy gondolja, hogy a személyes adatai pontatlanok
vagy hiányosak, kérheti, hogy a Biztosító megfelelő módon módosítsa az ilyen személyes
adatait.

 Törléshez való jog: a Biztosított kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben a
jogszabályok lehetővé teszik.
 Korlátozáshoz való jog: a Biztosított kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének
korlátozását.
 Tiltakozáshoz való jog: a Biztosított a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 A hozzájárulás visszavonása: ha a Biztosított a hozzájárulását adta a rá vonatkozó személyes
adatok kezeléséhez, jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja.
 Adathordozhatóság: ha jogilag lehetséges, a Biztosított jogosult arra, hogy a Biztosító
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat visszaküldesse, vagy – amennyiben technikailag
megoldható – kérje a Biztosítótól a személyes adatok harmadik személyhez történő
továbbítását.
34. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
34.1. A Biztosított jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban – ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/)
1530 Budapest, Pf.: 5;
telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
35. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
35.1. A Biztosított jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Biztosítottra
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
35.2. A Biztosított jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
35.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
36. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog:
36.1. A Biztosított hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti
jogait.
36.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
37. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt
örököse, illetve a kedvezményezett is gyakorolhatja.
38. Az „Adatvédelmi tájékoztató” további részletes információkat tartalmaz a Biztosítók általi
személyes adatok kezeléséről, amelyet a Biztosítók honlapján (www.bnpparibascardif.hu)
érhetnek el a Biztosítottak. Az „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmazza a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos mindazon információkat, amelyeket a Biztosítóknak mint
adatkezelőknek biztosítaniuk kell az ügyfelek, mint érintettek részére. A tájékoztató magában
foglalja a feldolgozott személyes adatok kategóriáit, azok megőrzési időtartamát, valamint az
érintettek jogait.

39. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérés illetve kérdés vagy panasz esetén, továbbá a
Biztosítottat megillető jogok gyakorlása érdekében a Biztosított:
 elsődlegesen a személyes adatok védelméért felelős helyi képviselőhöz fordulhat az
adatvedelem@cardif.hu címre küldött e-mail útján vagy a Biztosítók székhelyére, a 1033
Budapest, Kórház utca 6-12. címre küldött levél útján,
 a BNP Paribas CARDIF Group adatvédelmi tisztviselőjéhez (DPO) fordulhat e-mailben vagy
levél
útján.
Az
e-mail
az
erre
rendszeresített
group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com címre küldhető, a levelet pedig
az alábbi címre szükséges megküldeni:
BNP Paribas CARDIF,
Jérôme CAILLAUD, DPO
8, rue du Port, 92728 Nanterre – France
Kérjük, hogy azonosítás céljából személyazonosító igazolványát (az arckép letakarása mellett)
szkennelje be / másolja le és az így készített szkennelt változatot / fénymásolatot küldje el a
fenti címek valamelyikére. Ha a Biztosító olyan szkennelt változatot / fénymásolatot kap,
amelyen az arckép nincs letakarva, akkor (i) a kapott dokumentumról olyan másolatot készít és
tárol, amelyen az arckép le van takarva, majd (ii) a kapott, arcképet tartalmazó szkennelt
változatot / fénymásolatot megsemmisíti.
A személyes adatok különleges kategóriái
40. A csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozáskor a Biztosítók egészségügyi adatokat is
kérhetnek a Biztosítottaktól, annak érdekében, hogy a megfelelő biztosítást tudjanak ajánlani,
és ellenőrizzék, hogy a leendő ügyfél megfelel-e a csatlakozási feltételeknek. A Biztosított
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosítók a megnevezett célból és a szükséges
mértékben kezeljék egészségügyi adatait.
A kárbejelentés estén a Biztosítók a szolgáltatás elbíráláshoz egészségügyi adatokat vagy
bűnügyi adatokat is kérhetnek a Biztosítottaktól, vagy a kárt bejelentő személytől. A
Biztosított kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosítók a csoportos biztosítási szerződés
teljesítése céljából és a szükséges mértékben kezeljék ezen adataikat.”

