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1 Általános információk 

Köszönjük weboldalunk és vállalatunk iránti érdeklődését.  

Weboldalunkon számos más weboldalra mutató linket talál, ezek kizárólag információs célokat szolgálnak. A külső 
linkeket gondosan ellenőrizzük. E külső linkek tartalmáért és biztonságosságáért azonban felelősséget nem 
tudunk vállalni.  

Személyes adatai védelméről azok rögzítése és kezelése valamint weboldalunk felkeresése során gondoskodunk. 
Ennek során minden jogszabályi rendelkezést betartunk. Az ide kapcsolódó részletes információkat lásd az 
alábbiakban. 

1.1 Az Ön adatainak kezelését végző adatkezelő 

Levélcím:  GrECo Hungary Biztosítási Alkusz Kft.  
1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15 

E-mail:   office.hu@greco.services 
 
Weboldal: https://www.greco.services 
E-mail: adatvedelem@greco.services 

Az adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseit e-mailben illetve postai úton a fenti elérhetőségekre kérjük 
küldeni. 

1.2 Illetékes felügyeleti hatóság 

Levélcím:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

Weboldal: http://www.naih.hu/ 
E-mail:   dpo@naih.hu 

2 Kezelt adatok 

2.1 Milyen személyes adatokat kezelünk és honnan származnak ezek? 

Többek között olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket az üzleti kapcsolatok keretében Öntől kapunk: 

Amennyiben csak a honlapunkat látogatta meg, adatait az 5. pontban leírtak alapján kezeljük. 

Amikor biztosításközvetítői és/vagy biztosítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásainkat nyújtjuk Önnek (vagy 
az Ön munkáltatójának), személyes adatok közé tartoznak a személyi adatok (név, cím, elérhetőség, születési 
dátum és születési hely, állampolgárság, szakmai adatok, stb.), az azonosítással kapcsolatos adatok (pl. 
igazolványadatok) és a hitelesítéssel kapcsolatos adatok (pl. aláírás-minta).  Továbbá ilyen adatok lehetnek még a 
megbízásokkal kapcsolatos adatok (pl. fizetési megbízások), szerződéses kötelezettségeink teljesítésével 
kapcsolatos adatok (pl. kötvényadatok), reklám- és értékesítési adatok, dokumentációs adatok (pl. 
tanácsadásokról készület jegyzőkönyvek), nyilvántartási adatok, csoportunkkal folytatott elektronikus forgalomból 
származó információk, az adatkezelések eredményeképp kapott olyan adatok, amelyeket a GrECo csoport 



  

   

generált, illetve olyan adatok, amelyek a jogszabályi illetve szabályozói kötelezettségek teljesítéséhez 
szükségesek. 

Továbbá olyan adatokat is kezelünk, amelyeket jogszerűen az Önnel kapcsolatban lévő biztosítótársaságok, a 
GrECo Csoport egyéb társaságai, hitelinformációs irodák bocsátanak rendelkezésünkre illetve egyéb nyilvánosan 
hozzáférhető forrásokból (pl. cégjegyzék, telekkönyv, média) jogszerűen szerzünk be. Ezenkívül még hatóságoktól 
(pl. bíróságoktól) vagy személyektől is kaphatunk hatósági megbízás keretében adatokat.  

Bizonyos körülmények között az Ön személyes adatainak különleges kategóriáit is feldolgozhatjuk (például az 
egészségi állapotával kapcsolatos információkat) a 3.4. pontban leírtak szerint. 

Attól függően, hogy milyen konkrét kontextusban dolgozzuk fel az Ön adatait, adott esetben további tájékoztatást 
adunk Önnek. 

Csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyek az adott feldolgozási célhoz szükségesek (a részleteket a 3. 
pontban).  

2.2 Gyermekek adatai 

Alapvetően kiskorú személyekkel nem kötünk szerződést és nincs is rá jogosultságunk. Az online-szerződések 
esetében akkor, amikor Ön ahhoz hozzájárul, vagy amikor online szolgáltatást vesz igénybe, stb., akkor Ön 
megerősíti, hogy már nem gyermek, azaz már betöltötte a 18. életévét vagy pedig rendelkezik törvényes 
képviselőjének a hozzájárulásával. 

3 A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapja 

3.1 Szerződések GDPR 6.cikk. (1b) pontja szerinti teljesítése 

Mi független biztosítási alkusz és biztosítási tanácsadó vagyunk. Személyes adatait az ügyfelekkel (kliensek) és 
szállítókkal fennálló üzleti kapcsolataink keretében kezeljük. Ide tartoznak a biztosítási szerződések kiajánlásához 
és megkötéséhez, vagy egyéb előkészítő munkák elvégzéséhez kapcsolódó (pl. levelezés), a szerződéses jogok és 
kötelezettségek teljesítésével és kezelésével kapcsolatos közreműködéshez, különösen káreseményekhez és 
biztosítási ügyekkel kapcsolatos tanácsadáshoz kapcsolódó elektronikus úton készült, tárolt és elmentett 
(archivált) dokumentumok, valamint az Ön által feltöltött fotók és egyéb iratok. Az adatkezelésekhez 
kapcsolódóan további információkat a szerződéses iratok tartalmaznak.  

Amennyiben az Ön ügyeinek intézése során más GrECo társaságok bevonása is szükségessé válik, például határon 
túli biztosítási ügyek esetén, akkor az adatkezelést a GrECo Csoport érintett társaságai végzik. A szóba jöhető 
társaságokat az alábbi honlapon megtalálja https://www.greco.services/hu/greco-markets.html. 

3.2 Jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 

Jogi előírások is szükségessé tehetik a személyes adatok kezelését pl.:  

 büntető eljárással kapcsolatos tájékoztatások ügyészségek és bíróságok felé, valamint a pénzügyi büntető 
hatóság felé szándékos pénzügyi vétségek miatti tájékoztatások: büntető eljárásrend, pénzügyi 
bűncselekményekről szóló törvény  

 csalás vagy pénzmosás megakadályozása  

 valószínűsített visszásságok bejelentésével kapcsolatos szabályozások 



  

   

3.3 Jogos érdekek védelme érdekében történő adatkezelés a GDPR 6.cikk (1 f) alpontja 

értelmében 

A GrECo International Holding AG mint irányító és controlling cég a teljes GrECo Csoport számára nyújt különböző 
(IT)-szolgáltatásokat. Az adatkezelő illetve a GrECo Csoport bármely vállalata jogos érdekeinek védelme 
érdekében az adatkezelés során a szerződés tulajdonképpeni teljesítésén túlmenően az érdekeket mérlegelni kell.  
 
Ennek során különösen az alábbi adatkezelésekről van szó: 

 IT szolgáltatások és a hálózat- és információbiztonság biztosítása 

 Marketing és direktmarketing 

 GrECo Csoport által kínált szolgáltatások vizsgálata és optimalizálása 

 Konzultációk és adatcsere a GrECo Csoporton belül a kapott megbízások teljesítése érdekében (pl. ha Ön a 

 GrECo Csoport különböző országokban lévő vállalatainak ad felhatalmazást) 

 Üzleti tevékenység irányítására irányuló intézkedések, szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése 

 Bírósági és peren kívüli eljárásokkal kapcsolatos jogigények érvényesítése 

 Csalás, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések vagy pénzmosás megakadályozása 

 statisztikai célú adatkezelések 

 Piackutatási célokra történő adatkezelés 

 Valószínűsített visszásságok bejelentésével kapcsolatos szabályozások 

 GrECo Csoporton belüli kommunikáció a fenti célokból.  

Ily módon azokon a GrECo társaságokon kívül, amelyeknek Ön közvetlenül adott megbízást, a GrECo Csoporthoz 
tartozó további társaságok is (pl. bevételek kezelése) valamint a GrECo International Holding AG maga is (pl. IT 
szolgáltatóként) részt vehetnek a szerződés teljesítésében akár (al)adatfeldolgozóként vagy akár (közös) 
adatkezelőként.  

A GrECo Csoporthoz tartozó ezen társaságok és egyéb harmadik cégek felé történő adattovábbítással 
kapcsolatosan fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy kötelesek vagyunk az adattitkot megőrizni és ezért az 
ügyfelekkel kapcsolatos minden olyan információ és tény vonatkozásában, amelyet az üzleti kapcsolat alapján 
ránk bíztak vagy amelyekhez hozzáférhettünk, titoktartási kötelezettség terhel bennünket. A GrECo társaságok 
minden olyan dolgozója, aki az Ön adataival kapcsolatba kerülhet, valamint valamennyi (al)adatfeldolgozó írásban 
vállal titoktartási kötelezettséget, továbbá kötelezi magát arra, hogy adatkezelést kizárólag utasításra végez. 
Ausztriában a GDPR 32. cikk szerinti adatbiztonság meglétét a GrECo International Holding AG felügyeli, mivel ez a 
társaság nyújtja központilag a GrECo társaságok számára az IT szolgáltatásokat. 

3.4 Adatkezelések, amelyekhez Ön a GDPR 6. cikk. (1a) vagy 9. cikk (2a) pontja értelmében 

hozzájárulását adta 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nekünk megadott adatokat hozzájárulása alapján is kezelhetjük, pl. 
elérhetőségi adatok biztosításokra, biztosításközvetítéssel kapcsolatos ajánlatokra valamint GrECo partnerének 
további szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokra vonatkozó hírlevelek és egyéb tájékoztatások küldése céljából 
vagy a honlapon referencia megadásának céljából ügyfelekről készült fényképek vagy GrECo rendezvényekről 
készült beszámolók vagy a dolgozók fotói és elérhetőségi adatai.  

Olyan esetekben, amikor adatkezelés csak az Ön hozzájárulásával történhet, akkor adatai kezelésére csak akkor 
kerül sor, ha az adott célra vonatkozóan ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását megkaptuk.  

A kárrendezés során előfordulhat, hogy a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatokat (pl. sérülésekre vonatkozó 
adatokat) vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűncselekmények (pl. közlekedési balesetek) elkövetésére (vagy azok 



  

   

gyanújára) vonatkozó adatokat kell kezelnünk. Általánosságban ezeket az adatokat jogi igények megállapítása, 
gyakorlása vagy védelme céljából dolgozzuk fel, ennek jogalapját a GDPR 9. cikkének (2f) bekezdése képezi. 
Amennyiben ezen adatok feldolgozása nem indokolt a jogszabályi rendelkezések (GDPR 9. cikk. (2) vagy GDPR 10. 
cikk. (2)) alapján, előzetesen kérjük az Ön külön hozzájárulását ahhoz, hogy ezeket az adatokat feldolgozhassuk és 
továbbíthassuk biztosítótársaságoknak, brókereknek stb. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha ezeket az 
adatokat más forrásból (pl. biztosítótársaságtól) kapjuk. 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti azoknak az adatkezeléseknek a 
jogszerűségét, amelyekre hozzájárulása alapján a visszavonásig eltelt időszakban az Ön engedélyével került sor. 

3.5 Köteles-e Ön személyes adatait rendelkezésre bocsátani? Mi történik, ha Ön ezt nem 

szeretné? 

Üzleti kapcsolatunk során nekünk számos személyes adatra van szükségünk. Az Ön neve és címe nélkül például 
nem tudunk biztosítást ajánlani Önnek. Ha nem ismerjük a káreseménnyel kapcsolatos adatokat, akkor a 
kárbejelentésnél vagy a kárrendezésnél sem tudjuk Önt segíteni. Azaz a személyes adatait mindig ott kell 
kezelnünk, ahol a szerződés vagy bármely jogi előírás alapján erre az üzleti kapcsolat érdekében szükség van. Ha 
ezt Ön nem szeretné, akkor előfordulhat, hogy bizonyos termékeket és szolgáltatásokat nem tudunk az Ön 
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az Ön külön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az Ön adatait 
kezelhessük, Önt nem kötelezhetjük a hozzájárulás vagy az ilyen típusú adatok megadására. 

3.6 Sor kerül-e automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, a GDPR 22. cikk. (1) és 

4. cikk. alapján?  

Nem kerül sor. A biztosításközvetítés során bonitását a hitelinformációs szervezetekhez intézett megkeresések 
formájában ellenőrizhetjük. A kapott információk kiértékelése soha nem automatizáltan történik.  

4 Személyes adatok küldése és tárolása 

4.1 Kinek továbbítjuk a személyes adatait? 

Adatainak védelme fontos számunkra. Ezért alapvetően csak akkor továbbítjuk személyes adatait, ha ez 
szerződéssel kapcsolatos vagy jogszabályi követelmény miatt szükséges, vagy ha jogos érdekeink védelme ezt 
megkívánja (például konszernen belüli továbbítás) vagy egyéb esetekben, ha Ön ehhez hozzájárulását adta. 
Személyes adatait az alábbi szervezetek felé továbbíthatjuk: 

 biztosító társaságok / viszontbiztosítók / adott esetben egyéb megbízott társbrókerek és egyéb olyan 
szervezetek felé, amelyek a konkrét esetben a biztosítások megkötéséhez szükségesek 

 a GrECo Csoporton belüli egyéb GrECo vállalatoknak és harmadik cégeknek, azok mindenkori 
munkatársainak és teljesítési segédeinek, amennyiben ez szerződéses, jogszabályi vagy felügyeleti 
kötelezettségei teljesítéséhez illetve jogos érdekei védelméhez szükségesek, különösen biztosítások 
előkészítéséhez vagy megkötéséhez (pl. GrECo Risk Engineering GmbH, vagy olyan GrECo társaságok 
részére, amelyek IT-szolgáltatásait (pl. Ausztriában a GrECo International Holding AG központi 
ITszolgáltatóként működik valamennyi GrECo Csoporthoz tartozó társaság számára) vagy backoffice- 
szolgáltatásai vagy serviceonline-szolgáltatásai a mindenkori kötelezettségeink teljesítéséhez vagy 
szolgáltatásaink nyújtásához szükségesek 

 Microsoft Ireland Operations Limited részére, mint adatfeldolgozó (beleértve az al-feldolgozóit is), az EU-n 
belül nyújtott felhőszolgáltatások igénybevétele révén 

 az IT infrastruktúra, IT biztonság és/vagy hálózati szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók felé 



  

   

 közjogi szervezetek és intézmények részére, amennyiben erre jogszabály alapján kötelezettek vagyunk (pl. 
felügyeleti hatóságként fellépő iparűzési hatóság, pénzügyi hatóságok) 

 általunk megbízott harmadik személyek részére, pl. ügyvédnek. Harmadik személyek szerződésben 
vállalnak kötelezettséget arra, hogy az Ön adataival bizalmasan bánjanak és csak a szolgáltatás nyújtása 
keretében kezeljék 

 harmadik fél részére történő adattovábbításra akkor is sor kerülhet, ha Ön az adattovábbításhoz 
hozzájárulását adta, pl. káresemény esetén a szakértők részére 

4.2 A személyes adataimat harmadik országba is továbbítják? 

Megfelelő adatvédelemmel nem rendelkező harmadik országba történő adattovábbítás esetén, pl. országhatárt 
átlépő biztosítási megoldások esetén, az adatokat az érintett harmadik országban (Oroszország, Kazahsztán, 
Szerbia, Ukrajna és Törökország) működő illetékes GrECo társaságoknak kell megküldeni. 

Megfelelő adatvédelemmel nem rendelkező harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
adattovábbításra az EU általános szerződési feltételeinek vagy a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő adatvédelem 
biztosítására vonatkozó egyéb garanciák vállalása mellett kerülhet sor. 

A GrECo Csoporthoz tartozó harmadik országban működő társaságok a GrECo Csoporton belül szerződésben 
vállalnak kötelezettséget arra, hogy a GDPR szerinti adatvédelmi és biztonsági sztenderdeket betartják. Ezt többek 
között a GrECo Csoport központi IT-szolgáltatója, a GrECo International Holding AG ellenőrzi Ausztriában. GrECo 
International Holding AG ugyanis központi IT-szolgáltatóként (számítógépes központként) harmadik országban 
működő GrECo társaságok adatait is kezeli. 

Néhány esetben az is előfordulhat, hogy a GrECo társaságok más harmadik országbeli társaságokkal közösen 
végeznek adatkezelést (pl. országhatárt átlépő biztosítási megoldások érdekében). Ilyen esetekben a közös 
adatkezelők egymással szerződéseket kötnek, amelyekben a GDPR 26. cikke szerinti valamennyi szükséges 
részletkérdés szabályozásra kerül. A GDPR szerinti jogait vagy egyéb igényeit (lásd a 6. Az Ön jogai pontot) olyan 
esetekben, amikor a GrECo társaságok közös adatkezelőknek minősülnek, Ön, mint érintett bármelyik közös 
adatkezelővel szemben érvényesítheti, amennyiben a társaságok a kapcsolattartás helyéről, elérhetőségéről Önt 
kifejezetten nem tájékoztatták (GDPR 26. cikk 2. bek.). 

Egyebekben a GrECo Csoporton kívüli, harmadik országbeli adatfeldolgozókkal alapvetően nem működünk együtt. 
Néhány harmadik országban működő GrECo társaság esetében a dolgozók részére végzett bérelszámolási 
tevékenységet megbízásunk alapján a GrECo Csoporton kívüli, az adott országban tevékenykedő külső 
adatfeldolgozó végzi. A GDPR szerinti adatvédelmi és biztonsági sztenderdek betartására ezek az adatfeldolgozók 
is kötelezettséget vállalnak. 

4.3 Mennyi ideig őrizzük a személyes adatait? 

Az Ön személyes adatait a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt, illetve az általunk közvetített 
biztosítási szerződés fennállása alatt kezeljük vagy tároljuk. Egyébként is csak addig őrizzük meg az Ön adatait, 
amíg a fent leírt felhasználási célok teljesítéséhez szükséges. 

Az Önnel való üzleti kapcsolat megszűnése után az adatmegőrzési időszak a törvényben előírt nyilvántartási 
kötelezettségeinktől és a közöttünk felmerülő követelések elévülési idejétől függ.  

A társasági és adójog szerinti nyilvántartási kötelezettségek szerint legalább 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni 
üzleti nyilvántartásainkat.   



  

   

Ha jogszabályi nyilvántartási kötelezettségünkből adódóan nem lennénk kötelesek az Ön adatait megőrizni, a 
közöttünk esetlegesen felmerülő igények elévüléséig továbbra is megőrizhetjük adatait, ha azok még nem évültek 
el. Ilyen követelések érvényesíthetők szerződés teljesítésére vagy visszavonására, kártérítésre vagy egyéb jogi 
kötelezettségek teljesítésére. A biztosítási szerződéseken alapuló követelések általános elévülési ideje általában 5 
év után jár le.  

4.4 Milyen biztonsági intézkedéseket kell az adatkezelés során betartani? 

Az adatvédelem és az adatbiztonság fontos számunkra. Technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk annak 
érdekében, hogy az adatkezeléseink biztonságosak legyenek. Ezek az intézkedések különösen a nekünk 
megküldött, általunk tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, 
elvesztése, módosítása vagy jogosulatlan közzététele illetve a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés 
elleni védelemre irányulnak. Az a tény, hogy a GrECo International Holding AG számítógépes központként 
működik és valamennyi GrECo Csoporthoz tartozó társaság számára a GrECo International Holding AG nyújtja az IT 
szolgáltatásokat, pontosan ezt a védelmet biztosítja minden egyes GrECo társaság számára.  

A védelmi intézkedések például modern biztonsági szoftverek és titkosítási eljárások alkalmazását, fizikai 
beléptető rendszereket, jogosultságok kezelésére vonatkozó koncepciókat, álnevesítéseket és a külső és belső 
támadások elhárítására és megakadályozására irányuló egyéb intézkedéseket foglalnak magukba. 

5 Online média 

5.1 Cookie-k 

Honlapunkon nem használunk cookie-kat. 

5.2 Közösségi hálók 

Különböző közösségi hálókkal működünk együtt. A közösségi hálózatok használatakor az Ön böngészője 
automatikusan összekapcsolódik az érintett hálózattal. Ennek során továbbítja az IP-címét és egyéb információkat 
is, köztük pl. a cookie-kat, amennyiben az adott platformot Ön korábban már felkereste.  

Lehetőség szerint mindaddig kerüljük az ilyen jellegű adatok továbbítását, ameddig Ön nem kezd ténylegesen 
interakcióba az adott platformok egyikével. Azzal, hogy Ön egy adott szimbólumra ráklikkel (pl. facebook-logó), 
azt jelzi, hogy kész a kiválasztott platformmal kommunikálni és hogy az Önre vonatkozó információk, köztük az 
IPcíme, ennek a szociális hálónak továbbításra kerülnek.  

Weboldalunkon arra is lehetősége nyílik, hogy pluginok segítségével különböző közösségi hálókkal interakciót 
folytathasson. Ezek a Facebook Ireland Ltd., Twitter Inc., Linked In Inc. USA és XING SE Deutschland. 

Nekünk nincs ráhatásunk azoknak az adatoknak a terjedelmére és tartalmára, amelyek akkor, amikor az adott 
közösségi háló üzemeltetőjének pluginjára ráklikkel, továbbításra kerülnek. Ha Ön tájékozódni kíván a fenti 
közösségi hálók üzemeltetői által begyűjtött adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról, akkor javasoljuk, hogy 
olvassa el az érintett közösségi háló adatvédelmi rendelkezéseit.  

5.3 Hírlevelek 

A honlapunkon regisztrálhat a hírlevelünkre. A hírlevelet le is mondhatja, mégpedig oly módon, hogy az egyes 
hírlevelek végén található lemondó linkre kattint vagy pedig úgy, hogy a hírlevélre válaszolva felveszi velünk a 
kapcsolatot.  



  

   

Az adatkezelésre az Infotörvény 5§ 1.) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) alpontja (hozzájárulás) alapján 
kerül sor. Az adatkezelés ezen aspektusát a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, valamint 226/2003. 
(XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás 
szabályairól törvényi rendelkezések szabályozzák 

 

5.4 Kapcsolatfelvételi űrlap 

A kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő adatok, beleértve az Ön által megadott személyes adatokat is, a konkrét 
megkeresés feldolgozása céljából saját mail-szerverünkön keresztül részünkre megküldésre kerülnek, kezeljük és 
tároljuk azokat. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem gyűjtjük, és nem továbbítjuk. Ezeknek az 
adatoknak a hiányában a megkeresését nem tudjuk feldolgozni.  

A kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával Ön megerősíti, hogy Ön már nem gyermek, azaz már betöltötte a 18. 
életévét vagy pedig rendelkezésre áll az Ön törvényes képviselőjének a hozzájárulása.  

Az adatkezelésre az Infotörvény 5§ 1.) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) alpontja (hozzájárulás) alapján 
kerül sor. Az adatkezelés ezen aspektusát a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, valamint 226/2003. 
(XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás 
szabályairól törvényi rendelkezések szabályozzák 

6 Az Ön jogai 

Önnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérni az Önről elmentett adatok kezelésére vonatkozóan, azok 
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá az adatkezelés ellen kifogással élni, 
valamint Önnek joga van az adatvédelmi jogszabályok szerinti előfeltételeknek megfelelő adathordozhatóságra. 
Ezekben az esetekben kérjük, forduljon az Ön adatainak kezelését végző 1.1. pont szerinti adatkezelőhöz.  

Annak érdekében, hogy az adatai ne kerülhessenek illetéktelen kézbe, vagy ne kerülhessen sor arra, hogy valaki az 
Ön szándékai ellenére adatait törölné, minden egyes megkereséskor el kell végeznünk az Ön azonosítását.  

Ezzel kapcsolatosan az illetékes felügyeleti hatóságnál élhet panasszal:  

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 ; Faxszám: +36 (1) 391-1410 
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
A honlap URL-je: http://www.naih.hu 
Online ügyintézés elérhetősége: https://online.naih.hu/EMS/Home 
A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila 
Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470 
Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu 

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik: 



  

   

6.1 Tájékoztatási jog 

A GDPR 15. cikke értelmében az adatkezelő minden érintett személynek köteles tájékoztatást adni az általa kezelt 
személyes adatokról. 

6.2 Helyesbítés és törlés 

A GDPR 16. és 17. cikke értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van arra, hogy az Önt érintő személyes 
adatok helyesbítését és törlését kérje. 

6.3 Az adatkezelés korlátozása 

A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az Önt érintő személyes adatok kezelésének korlátozását kérni. 

6.4 Adathordozhatóság 

A GDPR 20. cikke értelmében Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Ez az a jog, amely alapján Önnek jogában 
áll a fenti cikkben megadott feltételek szerint az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapni és azt kérni, hogy ezek az adatok harmadik személynek továbbításra 
kerüljenek. 

6.5 A tiltakozáshoz való jog 

A GDPR 21. cikke 1. bekezdése alapján minden érintett személynek joga van arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak olyan kezelése ellen, amely az adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos érdekei védelme érdekében szükséges. Ez a jelen rendelkezésen alapuló profilalkotásra is 
vonatkozik. A direktmarketing (pl. spotlight vagy hírlevél) céljából történő adatkezelés ellen Ön jövőbeli hatállyal 
bármikor kifogással élhet. 

7 Automatizált döntéshozatal 

Üzleti kapcsolatok létrehozásával vagy végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala során a GDPR 22. cikke 
szerinti automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk. 

8 Jelen tájékoztató módosítása 

Jelen tájékoztató valamennyi korábbi verzió helyébe lép. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a körülmények 
változása esetén jelen tájékoztatót annak megfelelően módosítsuk. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor 
aktuális változatát honlapunkon az alábbi címen találhatja:  
https://www.greco.services/hu/HUG_data_protection_declaration_clients.pdf 
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