
A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. 
Rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.  (székhely:
1108 Budapest,  Újhegyi  út  3/A.,  cégjegyzékszám: 01-09-728287,  adószám:
13028776-1-42, telefonszám: 06-1-264-5040, e-mail: info@nitrisk.hu, fax: 06-
1-264-5041, önállóan képviseli: Pál Béla András ügyvezető), mint Adatkezelő
Adatvédelmi-  és  Adatbiztonsági  Szabályzatának (továbbiakban:  Szabályzat)
rövid  kivonata.  Ennek  megfelelően,  a  jelen  Tájékoztató  a  Szabályzat
mellékletének  tekintendő,  és  a  Tájékoztatóban  nem  tárgyalt  kérdéskörök,
témák  vonatkozásában  a  Szabályzat,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató
és  a  Szabályzat  teljes  terjedelmében  folyamatosan  elérhető  a
http://www.nitbiztositas.hu/  oldalon,  valamint  papír  alapon  az  adatkezelés
tényleges helyszínén, a 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A. cím alatt.

2. Jelen  rövidített  Tájékoztató  elsődleges  célja,  hogy  az  Adatkezelővel
kapcsolatba  kerülő,  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján
azonosított  vagy -  közvetlenül  vagy  közvetve  -  azonosítható   természetes
személyeket  (érintettek)  röviden  és  tömören  tájékoztassa  az  Adatkezelő
vonatkozó  szabályairól.  Adatkezelő  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a
Szabályzat  teljes  körűen  szabályozza  az  Adatkezelőnél  folyó  adatkezelési
tevékenységeket, és jelen Tájékoztató rövidsége és tömörsége folytán minden
szabályt nem tartalmazhat. 

3. Érintett  az  Adatkezelő  egyes  adatkezelési  tevékenységei  során  megadott
személyes adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a közölt  adatait  az
Adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § 1. bekez. a) pontja alapján, további
kapcsolattartás, tájékoztatás, és a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott
egyes adatkezelések céljaiból kezelje. 

4. Adatkezelő  a  következő  adatkezelési  tevékenységeket  végzi,  amely  során
adatokat vesz fel, gyűjt, kezel: Információ kérése, Ajánlat adásához szükséges
igényfelméréssel kapcsolatos adatkezelés, Ajánlattal kapcsolatos adatkezelés,
Szerződéskötéssel  kapcsolatos  adatkezelés,  Ajánlat-összehasonlító  és/vagy
ügyfélnyilvántartó rendszerekkel  kapcsolatos adatkezelés, Hírlevél küldése,
Panaszkezelés,  Kárrendezéssel  kapcsolatos  adatkezelés,  Egészségi
állapottal  kapcsolatos  adatkezelés,  Munkatársak  adatainak  nyilvántartása,
Közösségi  oldalakon  történő  jelenlét  és  marketing,  Ügyfelek  (érintettek)
azonosítása, Weboldal látogatási adatok

5. Adatkezelő ezúton felhívja az érintettek szíves figyelmét, hogy az általa kezelt
adatok körei részletesen a Szabályzat 10. fejezetében, az egyes adatkezelési
tevékenységek meghatározásánál kerültek feltüntetésre.



6. Adatkezelő  a  Szabályzat  10.  fejezetében  megjelölt  céloktól  eltérő  célra  a
személyes adatokat nem kezeli.

7. Fentiek  alapján  főszabály  az,  hogy  az  adatkezelés  (lásd  Szabályzat  10.
fejezet) jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes
tájékoztatása alapján.

8. A  hozzájárulás  kizárólag  akkor  tekinthető  jog  szerint  elfogadhatónak,  ha
mindhárom tartalmi követelményt, tehát

a. az önkéntességet, 
b. a határozottságot (egyértelműséget) és 
c. a tájékozottságot is teljesíti. 

9. Amennyiben  a  személyes  adat  kezelését  jogszabály  rendeli  el,  úgy  az
adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja
a  Szabályzatban  és  egyéb  szabályzatokban,  hirdetményekben,  amelyek  a
Szabályzat mellékleteinek tekintendők és azzal együtt értelmezendők.

10.Az adatkezelés időtartama 
a. a  cél  megvalósulásáig  és  az  érintett  személyes  adatainak  törléséig,

vagy
b. az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig

és így személyes adatainak törléséig, vagy
c. ilyen  rendelkezés  hiányában  –  és  jogszabály  eltérő  rendelkezése

hiányában –  
i. az Adatkezelő a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási,

illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon
időtartam alatt  kezelheti,  ameddig  a  biztosítási,  viszontbiztosítási,
illetve  a  megbízási  jogviszonnyal  kapcsolatban  igény
érvényesíthető.  A biztosítási  szerződési  feltételeknek  tartalmaznia
kell az egyes igények elévülési idejét a 2014. évi LXXXVIII. törvény
121. §-a alapján.

ii. az Adatkezelő a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos
személyes  adatokat  addig  kezelhet,  ameddig  a  szerződés
létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

d. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati
rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

11. Kiegészítve  a  fenti  szabályokat,  a  2014.  évi  LXXXVIII.  törvény alapján  az
adattovábbítási  nyilvántartásban  szereplő  személyes  adatokat  az
adattovábbítástól számított öt év elteltével, a 2014. évi LXXXVIII. törvény 136.
§ alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok
továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.

12.A 2014.  évi  LXXXVIII.  törvény  136.  §-a  az  egészségügyi  és  a  hozzájuk
kapcsolódó  személyes  adatok  kezeléséről  és  védelméről  szóló  1997.  évi



XLVII.  törvény  szerinti  egészségügyi  és  személyazonosító  adatról  (lásd  2.
fejezet:  Fogalommeghatározás)  rendelkezik,  ennek  megfelelően  tehát  az
egészségügyi  adatokat  és  a  személyazonosító  adatokat,  továbbá  a
különleges adatokat 20 év után törölni kell.

13.Adatkezelő a következő elvek betartásával is garantálja az adatok jogszerű
kezelését:

a. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
b. Célhoz kötöttség elve 
c. Arányosság, szükségesség, „adattakarékosság” elve 
d. Pontosság elve
e. Korlátozott tárolhatóság elve
f. Integritás és bizalmasság elve
g. Elszámoltathatóság elve 
h. Adatbiztonság elve

14.Az érintett jogai: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog,
vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához
való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

15.Adatkezelő  felhívja  az  érintettek  figyelmét,  hogy  az  érintettek  jogaik
gyakorlását  – ha azt jogszabály ki  nem zárja,   – az  info@nitrisk.hu e-mail
címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg.

16.A tájékoztatás, az adatok helyesbítése, törlése, stb. a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül történik meg.

17.Érintett,  amennyiben  az  adatkezelés  jogszerűségét  vagy  az  Adatkezelő
döntését  kifogásolja,  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.

18.Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el,  vagy ha a feladatot
kiszervezi,  úgy  abban  az  esetben  azt  a  Szabályzat  I.  sz.  mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el.

19.Adatkezelő  az  érintett  által  meghatározott  adatait  szerződéses  Partnerei
számára  akkor  továbbíthatja,  ha  az  Adatkezelő  az  adattovábbítás  előtt  a
Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint
célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a
Partnereket  hirdetmény vagy tájékoztató  útján  is  megnevezheti,  ha  azokat
elérhetővé teszi az érintettek számára.

20.Adatkezelő felhívja  az érintettek figyelmét,  hogy a biztosítás közvetítéséből
fakadóan az egyes kérdőívek, nyilatkozatok és egyéb, a biztosítás megkötése,
érvényesítése,  a  kárrendezés  szempontjából  releváns  információkat  és
személyes adatokat tartalmazó iratokat vagy azok tartalmát a Partnerek, mint



biztosító  társaságok felé  kizárólag  akkor  továbbítja,  ha az érintett  előzetes
hozzájárulását  megadta.  A hozzájárulás  megvalósulhat  ráutaló  magatartás
formájában,  ha  például  az  érintett  a  Partner  biztosítótársaság(ok)
nevének/neveinek tudatában, a várható adatkezelési időt és célt ismerve, az
adott, továbbítandó iratot aláírta. 

21.Adatkezelő a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre
nem továbbítja.

22.Adatkezelő  a  bejelentés-köteles  adatkezelési  tevékenységeket  a  Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatóságnál  nyilvántartásba vetette,  a
határozatok  számai  a  következők:  NAIH-109820/2016,  NAIH-109821/2016,
NAIH-109823/2016, NAIH-109824/2016, NAIH-109890/2016. 

23.Az  Adatkezelő  a  Tájékoztatónak  az  időközben  módosulandó  jogszabályi
háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása
miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. 

Kelt: 2016. December hó 1. nap

           Pál Béla András
   Ügyvezető Igazgató

      NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.


