ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
Személyes adat: az Info tv. alapján bármely meghatározott (azonosított vagy
azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható
adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés – különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret. A személyes adat az adatkezelés
során megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik.
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől – feltéve, hogy az technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
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rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.
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Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
ADATVÉDELEM – A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNÁLATA
Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő
alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott
információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a személyes adatok gépi
feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.
Az Biztosításkötés.Top Kft. honlapja tiszteletben tartja látogatóinak személyhez fűződő,
másképpen személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek
alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és
e-mail címük alapján.
Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Azzal,
hogy megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket
az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra
felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a
felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse.
Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely
kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk.
A név és e-mail cím megadása elengedhetetlen. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott
személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat
szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára
származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a
felhasználó ellen.
Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait az oldal vonatkozó részén megfogalmazott
célokra használjuk fel. PL.: termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós
célokra (ajánlatküldésre, sorsolásokon való részvételre termékek/szolgáltatások
ajánlására).
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű
titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó
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hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. A weboldalon
megfogalmazott célra történő felhasználáshoz való hozzájárulásnak és jóváhagyásnak
minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely oldalon megadta.
Adatkezelésünk összhangban van az alábbi hatályos jogszabályokkal:
-

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);

-

1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;

-

1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

-

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései.

Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal
kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk.
A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ALAPELVEK
Fontosnak tartjuk közölni, hogy a honlapon található információk kizárólag csak
tájékoztató jelleggel bírnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet
ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap
tulajdonosa nem vállal garanciát.
A Biztosításkötés.Top Kft. tulajdonát képezi a www.biztositas-top.hu honlap. Annak
használata az alábbiakban leírtakkal, valamint Magyarország vonatkozó jogszabályaival
összhangban lehetséges. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag
szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges
károkért, hátrányokért a weboldal tulajdonosa semminemű anyagi felelősséget nem vállal.
Ön jogosult a Biztosításkötés. Top Kft. www.biztositas-top.hu című honlapját olvasni,
arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak
kizárólag személyes jellegű, magán és nem üzleti célra. A honlap tulajdonosa fenntartja
magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes
figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.
Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal
kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk.
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