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Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés
Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 120., cégjegyzékszám:
01-09-690729), továbbiakban, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat minden
tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki,
azok elvárásainak megfelel. A tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő
ügyfélszolgálati irodáiban, valamint az Adatkezelő által üzemeltett honlapon az alábbi linken
keresztül: www.mpmba.hu
Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen:










1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
1997. évi XCVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak.)
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)
2005. évi XXV. törvény - a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerződésekről
2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról
2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)
2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
2014. évi LXXXVIII. törvény - a biztosítási tevékenységről (továbbiakban: Bit.)

2. Értelmező rendelkezések
Jelen szabályzat alkalmazásában:


érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
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személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
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harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.



3. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Személyes adat akkor kezelhető, ha:



ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:
kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése



az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
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a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
a. Az Adatkezelő főtevékenysége körében
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-51083/2012
Az adatkezelés célja: A Bit. 135. § (1) bekezdésével összhangban az adatkezelés célja a
biztosítási szerződés megkötése, kezelése és/vagy a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
egyéb ügyintézés, eljárások lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő főtevékenységével kapcsolatban a személyes adatok
megadása, akár az internetes felületen, akár e-mailben, akár telefonon, minden esetben
önkéntes. Az ügyfél egészségügyi állapotával az Eüak. törvényben meghatározott
egészségügyi adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Eüak. 4. § (1) bekezdésének b.)
pontján alapul.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén
részére nem nyújtható előny.
Kezelt adatok köre: az adatkezelés kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, akik
ügyfélmegbízást adnak a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási
jogviszonnyal és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre,
eljárásra. Az adatkezelés ezen túl kiterjedhet azon személyekre is, akik az Alkusszal
ügyfélkapcsolatban álló személyekhez olyan módon kötődnek, hogy akár
kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási szerződés részesei vagy érintettek a
biztosítási szerződésben. Az MPM Biztosítási Alkusz Kft., mint adatkezelő, csakis azon
személyes adatokat megadását kérheti, melyek elengedhetetlenül szükségesek a
kezdeményezett biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, fenntartásához és a
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez, vagy a jogszabályban
meghatározott egyéb okból szükségesek. Az MPM Biztosítási Alkusz különleges adatot akkor
jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult.
A kezelt adatok köre így különösen:






születési név;
születési hely, idő;
halál időpontja
neme
anyja neve;

5
























állandó lakcím;
levelezési cím;
állampolgárság
telefonszám;
mobiltelefonszám;
céges telefonszám;
személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
bankszámlaszám;
bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;
életbiztosítási szerződés esetén a biztosított halálának időpontja
email cím
céges email cím
lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma
adóazonosító
TAJ szám
foglalkozása
munkahelyi beosztása
dohányzó / nem dohányzó
egészségügyi állapotra vonatkozó adatok
sporttevékenységre vonatkozó adatok

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kezelt adatokat az adatkezelés célja szerint
szükséges ideig, illetve addig az időpontig jogosult kezelni, míg az ügyfél nem kéri a
személyes adatai törlését, vagy hozzájáruló nyilatkozatát nem vonja vissza.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a szerződéssel kapcsolatos minden adatot,
az MPM Biztosítási Alkusz Kft. adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai, illetve
mindazok, akik MPM Biztosítási Alkusz Kft. –vel kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutnak, megismerhetik, azonban kötelesek az ilyen módon megismert
adatokat időbeli korlátozás nélkül biztosítási titokként kezelni a Bit. 135. § (3) bekezdése
alapján.
Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az adatok tárolására,
valamint az egyes biztonsági intézkedések elvégzésére, a call centerbe érkező hívások és a
díjszámító program kezelésére adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az előbb
felsorolt adatkezelési műveletek végrehajtásáért felelős, azonban köteles az ilyen módon
megismert adatokat időbeli korlátozás nélkül biztosítási titokként kezelni a Bit. 135. § (3)
bekezdése alapján.
Adatfeldolgozó(k) megnevezése:
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Név: SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 80.
Cégjegyzékszám: 01-09-720079
Adószám: 13127569-2-41
Telefonszám: 06-1/244-8066
Név: Bázisnet Rendszerház Kft.
Székhely: 9141 Ikrény, Sport u. 19.
Cégjegyzékszám: 08-09-012730
Adószám: 13414575-2-08
Telefonszám: 06 96/518-675
Név: Hungária Informatika Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24
Cégjegyzékszám: 01-09-923495
Adószám: 1486610-2-41
Telefonszám: 06 1 4455-000
b. Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-51083/2012
Adatkezelés célja: az érintettek adatainak rögzítésére és tárolására a számukra legelőnyösebb
biztosítási ajánlat elkészítése céljából kerül sor.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, írásbeli hozzájárulása, valamint az ügyfél
egészségügyi állapotával az Eüak. törvényben meghatározott egészségügyi adatok esetében az
adatkezelés jogalapja az Eüak. 4. § (1) bekezdésének b.) pontján alapul. Az MPM Biztosítási
Alkusz különleges adatot akkor jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult.
Kezelt adatok köre:




Életbiztosítási igényfelmérő; a biztosítás megkötésének célja, értékkövetés választása,
a Teljes Költségmutató fogalmának ismerete, jelentősége, a befektetésre vonatkozó
Alapkezelők ismerete, hozamok működésének ismerete, a díjfizetés szüneteltetésének,
a fizetési kötelezettség, fizetés csökkentésének szabályai, a megtakarításra vonatkozó
tervek, részvétel a befektetési döntésekben, kockázatvállalási hajlandóság, kockázati
biztosítási költségek, a díjfizetés devizaneme, korábbi megtakarítási célú
életbiztosítások, az igényelt biztosítás időtartama, biztosítási összege, díjfizetés
gyakorisága, összege, kiegészítő biztosítási védelem igénye, további biztosítottak
bevonása a szerződésbe, dohányzásra, veszélyes/extrém sportra, egészségre ártalmas
munkahelyre, munkatevékenységre, külföldi munkavégzésre, meglévő betegségre,
gyógyult betegségre, egészséget befolyásoló balesetre, műtétekre, orvosi kezelésre,
gyógyszerszedésre vonatkozó kérdésekre adott válaszok.
Lakásbiztosítási igényfelmérő; Ingatlan típusa, irányítószám, cím, alapterület, építési
év, együttlakók száma, ingatlan elhelyezkedése, ingatlan jellege, készültsége, tetőzet,
falazat, emeletek száma, ingatlan helye, háztartási ingóságok, értékőrző ingóságok,
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értéktárgyak, különleges ingóságok, nagy értékű, ingóságok, melléképületek (falazat,
tetőzet), más kockázatviselési helyszínen lévő ingatlan és ingóságok, családi
élet/balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás típusa, összege, assistance biztosítás, elfolyt
víz, felújítás, vandalizmus, garázsban tárolt járművek, vállalkozás biztosítása, nem
lakáscélú ingatlan, szabadban tárolt vagyontárgyak, különleges üveg.
Utasbiztosítási igényfelmérő; úti cél, utazás jellege, időtartama, biztosítottak születési
dátuma, neve, személy igazolvány száma, vagy jogosítvány száma, vagy útlevél
száma.
Gépjármű igényfelmérő; szerződés megkötésének oka, nyilatkozattétel korábbi
szerződésről, amennyiben szerződő rendelkezett 2 éven belül azonos gépjármű
kategóriában kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, a korábbi szerződés
kezdete, vége, előzményszerződés biztosítója, okozott károk darabszáma, a
káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, a szerződés folyamatossága (9 hónap
folyamatosság), amennyiben szerződő rendelkezik azonos gépjármű kategóriában
kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, a párhuzamos szerződés kezdete,
vége, a szerződés biztosítója, okozott károk darabszáma, a káresemény időpontja(i),
bonus-malus fokozat, évforduló dátuma, választott díjfizetési mód és ütem,
szerződő/biztosított személye (eltérő, azonos, és jogi vagy magán személy) forgalmi
engedélybe bejegyzett irányítószám, szerződő iskolai végzettsége, munkavégzés
típusa, neme, születési dátuma, jogosítvány megszerzésének éve, gyermek születési
dátuma, jogi személy esetén: irányítószám, TEAOR szám, TEAOR besorolás,
adószám, jármű: kategória, évjárat, gyártmány, típus, Magyarországi forgalomba
helyezés ideje, hengerűrtartalom, saját tömeg, össztömeg, rendszám, alvázszám,
motorszám, forgalmi engedély szám, teljesítmény, motor üzemmódja, felhasználás,
szállítható személyek száma, éves futásteljesítmény, EUROTAX kód biztosítandó
extra tartozékok,tulajdonszerzés ideje, használat kezdete, kockázatviselés kezdete,
külföldi használat, jobbkormányos jármű, pótdíjak, telefon, e-mail kedvezmény,
biztosító társaságok által felkínált kedvezmények igénybe vételére vonatkozó
nyilatkozatok, biztosító társaságok által felkínált kiegészítő biztosítások
igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok, szerződőd/biztosított neve, címe, levelezési
címe, telefonszáma(i), e-mail címe(i), bank neve, bankszámlaszám, gyermek(ek) neve,
születési dátuma, csoportos díjbeszedés esetén: beszedés kezdete/vége, összege,
kedvezmények igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok.
Vállalati vagyon és felelősségbiztosítás igényfelmérő:vállalat neve, székhelye, adó és
TEAOR száma, biztosítandó telephelyek címe, kapcsolattartó elérhetősége, biztosított
vagyontárgyak értékelési módja, önrészesedés mértéke, igényelt biztosítási fedezetek,
limitek, munkavállalói/tanulói létszám, biztosított vagyontárgyak – saját – idegen
tulajdon- értéke, elektronikus berendezése felsorolása, értéke, géptörés biztosítása –
gépek felsorolása/értéke, szállítmánybiztosítás – szállítás gyakorisága, járművek,
rendszáma, gyártmánya, biztosítási összeg, igényelt kártérítési limitek, önrészesedés,
tűz és üzemszünet biztosítás, felelősségbiztosítás – igényelt limitek, éves
forgalom/éves bérköltség, termék felelősségbiztosítás – termék megnevezése, ITJ
száma, területi hatálya, szolgáltatás felelősségbiztosítás – szolgáltatás megnevezése,
területi hatálya, készpénztárolás módja, biztosítási összege, tűzvédelmi besorolás,
elhelyezkedés, mechanikai védelem, egyéb védelem adatai.
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Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésével, de legkésőbb az
igényfelmérő lap kitöltésének keltétől számított 5 év elteltével.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a szerződéssel kapcsolatos minden adatot,
az MPM Biztosítási Alkusz Kft. adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai, illetve
mindazok, akik MPM Biztosítási Alkusz Kft. –vel kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutnak, megismerhetik, azonban kötelesek az ilyen módon megismert
adatokat időbeli korlátozás nélkül biztosítási titokként kezelni a Bit. 135. § (3) bekezdése
alapján.
Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az adatok tárolására
adatfeldolgozót vehet igénybe.
Adatfeldolgozó(k) megnevezése:
Név: SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 80.
Cégjegyzékszám: 01-09-720079
Adószám: 13127569-2-41
Telefonszám: 06-1/244-8066
Név: Bázisnet Rendszerház Kft.
Székhely: 9141 Ikrény, Sport u. 19.
Cégjegyzékszám: 08-09-012730
Adószám: 13414575-2-08
Telefonszám: 06 96/518-675
Név: Hungária Informatika Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24
Cégjegyzékszám: 01-09-923495
Adószám: 1486610-2-41
Telefonszám: 06 1 4455-000
c. Hírlevélszolgáltatás
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-51083/2012
Adatkezelés célja: az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a
biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §
(5) bekezdése. Az ügyfél a marketig célú megkereséshez történő hozzájárulását a megbízási
szerződés aláírása alkalmával vagy a weboldalon keresztül adhatja meg. A hozzájárulás
megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem
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nyújtható előny. Az érintett adatait az Adatkezelő a kommunikációs adatbázisában rögzíti,
harmadik személynek nem adja ki.
Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a szerződéssel kapcsolatos minden adatot, az
MPM Biztosítási Alkusz Kft. adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai, illetve
mindazok, akik MPM Biztosítási Alkusz Kft. –vel kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutnak, megismerhetik, azonban kötelesek az ilyen módon megismert
adatokat időbeli korlátozás nélkül biztosítási titokként kezelni a Bit. 135. § (3) bekezdése
alapján.
d. Egyéb adatkezelés
Az Adatkezelő a honlapon sütit (cookies) nem kezel.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szolgáltató a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős
hatósági kötelezésen alapulhat.
A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk
tájékoztatást.
5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés
biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának
sérthetetlenségét.
Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan
adatkezelést kizárja.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és
az érintetthez rendelhetők.
6. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
Az adatkezelés időtartama alatt az Ügyfeleknek joga van,


írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
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hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat
kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok
kezelését is;
kérni adatainak helyesbítését;
a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását;
tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek
teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását
követő 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.





E-mail: info@mpmba.hu
Levelezési cím: 1032 Budapest, Bécs út 120.
Telefonszám: +36-1-453-03-03; +36-31-933-4292
Fax: +36-1-388-91-65

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. §.
Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás
esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt
célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.
A NAIH elérhetőségei:
Posta cím:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL

1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu
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