SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEKRE

Adatkezelési pótlap
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú
Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelés érdekében –

Szerződő neve: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Szerződő szül. helye, ideje: ________________________________________________________________

Jogi személy esetén adószáma: ____________________________

Érintett termék neve/módozati kódja, vagy ajánlatszám: ___________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fent hivatkozott, 2018.05.25. napjától alkalmazandó GDPR a természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat megváltoztatta, amely alapján a természetes személyek személyes
adatai az eddigieknél is nagyobb jogi védelem alá esnek. Erre tekintettel, az
UNIQA Biztosító Zrt.-nek (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút
70–74., „Biztosító”) meg kell felelnie bizonyos többlet követelményeknek.
A jelen adatkezelési pótlap („Adatkezelési pótlap”) e többlet kötelezettségek
teljesítésére szolgál. Az Adatkezelési pótlap a biztosítási feltételek („Biztosítási
Feltételek”) elválaszthatatlan részét képezi, így az ajánlati dokumentáció része.
Az Adatkezelési pótlap tartalmazza elsődlegesen a Biztosító és az Ügyfél közötti
jogviszonyra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket. A természetes személy

érintettek (Szerződők, Biztosítottak, Kedvezményezettek, a Bit. szerinti egyéb
Ügyfelek, a továbbiakban együttesen említve, mint: „Érintett”) adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatás tekintetében – függetlenül a Biztosítási
Feltételekben foglalt egyéb adatkezelésről szóló rendelkezésektől – az Adatkezelési pótlap „Adatkezelés, Adatvédelem” cím alatti rendelkezései irányadóak.
Kérjük, a jelen Adatkezelési pótlapban foglaltakat figyelmesen olvassa
végig!

Köszönettel:
UNIQA Biztosító Zrt.

I. számú kiegészítés

ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK
A Szerződő és a Biztosítottak nyilatkozata az alábbi pontokkal egészül ki:
• A Szerződő és a Biztosított kijelentik, hogy a jelen ajánlatban és amennyiben
ilyen megtételére sor kerül, egészségi nyilatkozatban feltett kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek, azokat pontosan jegyezték le, valamint
tudomásul veszik, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után.
• A Szerződő és a Biztosított felhatalmazást adnak a Biztosítónak a közölt adatok ellenőrzésére.
• A Biztosított aláírásával hitelesítve felhatalmazza a kockázat elvállalásával és
a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggő, a Biztosított egészségi
állapotára és egészségbiztosítási ellátásaira vonatkozó adatait jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket (többek között
házi orvos, társadalombiztosítási szerv), hogy ezen adatokat a Biztosítónak,
kérésére, átadják. Ezen adatátadás célja kizárólag a Biztosító biztosítási szerződésben foglalt szolgáltatásainak szerződésszerű teljesítése.
• A Szerződő és a Biztosított tudomásul veszik, hogy a Biztosító 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. törvényben (a továb-

biakban: FATCA-törvény) meghatározott adatokat az illetékes magyar és
amerikai hatóságok felé jogszabály alapján jogosult továbbítani és jelentéstételi kötelezettségének eleget tenni.
• A Szerződő és Biztosított kijelentik, hogy rendelkeznek felhatalmazással a
kedvezményezett adatainak megadására, továbbá a Szerződő vállalja az
adatvédelmi tájékoztatás átadását a kedvezményezett részére.
• Amennyiben a GDPR szerinti 3. országba történik adattovábbítás, – a
bekövetkezett biztosítási esemény helyszínétől függően – a Szerződő és
a Biztosított hozzájárulnak, hogy a megadott adatait a Biztosító harmadik
országba a biztosítási szerződésbe foglalt kötelezettsége teljesítése céljából
továbbítsa. Az adattovábbítás kizárólag akkor történhet meg, ha a termék
jellegéből adódóan a szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében
ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy az Érintett külföldön részesülhessen egészségügyi ellátásban, vagy külföldön vehessen igénybe szolgáltatásokat. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt a lenti „Adatkezelés, Adatvédelem” című pont tartalmazza.
A Szerződő és a Biztosított kijelentik, hogy a jelen ajánlatban foglalt adatvédelmi rendelkezéseket (ld. lent az „Adatkezelés, Adatvédelem” című pontban)
elolvasták, megértették és tudomásul vették.

Dátum: _______________ (év) ________________________________ (hónap) ____________. (nap)

Szerződő aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

II. számú kiegészítés

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT
alól és hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatkezelő személyek az egészségügyi
és személyes adataimat a Biztosítónak továbbítsák, illetve hozzájárulok ahhoz,
hogy a Biztosító egészségügyi adataimat ezen adatkezelő személyeknek továbbítsa, továbbá a Biztosító ezen adataimat a jelen nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően kezelje. Az adatkezelés célja a biztosítási megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésekből származó követelések megítéléséhez (pl. kárrendezés, és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos eljárás) szükséges, vagy a Bit.-ben meghatározott egyéb cél lehet.
• Tudomásom van arról, hogy valótlan adatok közlése közlési kötelezettségsértést alapoz meg.
H 3351/2018. 05./093

A Biztosított(ak) egészségi nyilatkozata az alábbi pontokkal egészül ki:
• Alulírott, kijelentem, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező egészségi nyilatkozatban adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.
• Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító az egészségi állapotommal kapcsolatos adataimat a biztosítási szerződés teljesítése érdekében kezelje.
• Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító minden egészségügyi ellátást
nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző – jogi vagy természetes – személytől (pl. háziorvos, belgyógyász), amely vagy aki egészségügyi és személyes adataimat kezeli, az egészségügyi adataimat beszerezze,
egyúttal ezen adatkezelő személyeket felmentem a titoktartási kötelezettség

Dátum: _______________ (év) ________________________________ (hónap) ____________. (nap)

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása

Biztosított aláírása
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III. számú kiegészítés

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
A Biztosító a jelen tájékoztatóval az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja Ügyfeleit tájékoztatni a Biztosító adatkezeléséről és GDPR-nak való megfelelőségéről. A Biztosító ugyanakkor a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumokat az Érintett a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is megismerheti). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak. A Biztosító az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), továbbá a GDPR alapján, figyelembe véve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”) rendelkezéseit, az alábbi tájékoztatást nyújtja az Érintettek részére. A Biztosítási Feltételek adatkezelésre vonatkozó tájékoztató rendelkezései helyett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:
1. Adatkezelő, -képviselője és az Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
• Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt.
• Az Adatkezelő képviselőjének, továbbá az adatvédelmi tisztviselőnek
neve és elérhetősége a Biztosító honlapján és az Ügyfélszolgálaton
kifüggesztve található. Ezen információkról Ügyfeleink a függő biztosításközvetítő ügynök biztosításközvetítői irodájában is tájékozódhatnak.
2. Adattovábbítás címzettjei:
• Adatfeldolgozók: A Biztosító részéről adatfeldolgozóként a Biztosító
számára a biztosítási szerződéssel kapcsolatban mindenkor kiszervezett tevékenységet végző személyek, adatfeldolgozók járhatnak el,
akik az adatokat megismerhetik. Ezen adatfeldolgozók címzetti körök
szerint az alábbiak:
– belföldi és az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamban lévő viszontbiztosítók,
– elektronikus adatfeldolgozó szolgáltatók,
– informatikai (rendszerkarbantartó, üzemeltető) szolgáltatók,
– információbiztonsági és szoftverfejlesztési szolgáltatók,
– kárrendező és kárszakértő szolgáltatók,
– kárrendezés során eljáró magánnyomozók,
– kockázat elbírálásban és kárrendezés során eljáró orvosszakértők,
– kárrendezésben és díjbehajtásban résztvevő ügyvédek, ügyvédi irodák, követelés behajtók,
– vagyonkezelők, nyomdai szolgáltatók.
• A Biztosítónál adatfeldolgozást végző személyek hatályos listája a Biztosító honlapján található.
• Amennyiben a termék jellegéből adódóan a szerződésben foglalt
szolgáltatás teljesítése érdekében elengedhetetlen, a Biztosító a szerződés teljesítése céljából harmadik országba továbbítja az Érintett
személyes adatait annak érdekében, hogy az Érintett külföldön részesülhessen egészségügyi ellátásban, vagy külföldön vehessen
igénybe szolgáltatásokat. A Biztosító minden esetben az Érintett által
igénybe vett szolgáltatás szerinti országban honos partnerének továbbítja az Érintett személyes adatait. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez az elengedhetetlenül szükséges, a Biztosító 3. országba
az alábbi címzetti körnek továbbíthat adatot:
– viszontbiztosítók,
– egészségügyi intézmények,
– egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók,
– nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság.
3. Biztosítási titok megismerése:
• A Biztosító jogosult kezelni Ügyfeleinek biztosítási titoknak minősülő
adatait. A biztosítási titok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Bit.
135-146. §-ai tartalmazzák, amely szövege elérhető a Magyarország
Kormánya által meghatározott, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető honlapon (jelenleg: http://njt.hu/).
4. Az Ön mint Érintett jogai
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított Érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség
igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a
ránk bízott adataival kapcsolatban.
4.1. Az Érintett hozzáférési joga
Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen
az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet,
illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes
adatait.
4.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos
adatok kiegészítését kérje.
4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos
általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
• A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
• Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

• Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
• Ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• Aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének
jogalapja tekintetében.
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
• Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával
vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti,
ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint
Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti
a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő
adatkezelés jogalapját.
• A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők,
csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a Biztosító előzetesen tájékoztatja majd.
4.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön bármikor kérheti, hogy a Biztosító a hozzájárulása alapján,
vagy szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésére. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a
Biztosító.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Biztosító az Ön kérésére a személyes adatokat közvetlenül továbbítja.
4.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog
• Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához
szükséges adatokról van szó.
• Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ön
a direkt marketing megkeresésekhez adott hozzájárulását a fenti
postai levelezési címre, vagy a lemondom@uniqa.hu email
címre küldött levelével bármikor visszavonhatja. A visszavonó
nyilatkozatban kérjük, tüntesse fel nevét és partnerkódját.
4.7. Jogorvoslati jog
• Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
• A jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat a Biztosító
ellen. A per az Ön választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
5. Biztosító elérhetősége adatkezelési ügyekben
A fenti jogait az adatvedelem@uniqa.hu email címre vagy az
UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
postai levelezési címre küldött levelében gyakorolhatja.
6. A jelen tájékoztató egyoldalú módosításának lehetősége
A Biztosító jogosult a fenti „Adatkezelés, Adatvédelem” című
pontban szabályozott rendelkezéseket egyoldalúan módosítani.
A módosításról Biztosító az Érintettet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon, az Ügyfélszolgálatán kifüggesztett
módosított dokumentumok útján értesíti és a módosított rendelkezéseket a honlapján is közzéteszi. Az Érintett a módosítás
tartalmáról a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is tájékozódhat.
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A Biztosító az Érintett következő személyes adatait, az itt meghatározott célból, jogalapon, és időtartamban kezeli:
Adatkezelés megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Direkt marketing tárgyú megkeresések
közlése.

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett neve, postai
levelezési címe, email
címe, telefonszáma.

A még nem véglegesített ajánlattal kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezelés
célja a szerződéskötési folyamat lezárása
és a szerződés megkötése.

Az adatkezeléshez való
hozzájárulás visszavonásáig.

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása.

A biztosítási kockázatok felmérése.
A biztosítási szerződésre vonatkozó
ajánlat elutasítása.

Adatok tárolásának
időtartama

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A FATCA szabályozásban meghatározott
kötelezettségek (pl. adattovábbítás)
teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a
FATCA szabályozás, így többek között 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 keletkezteti.

A CRS szabályozásban meghatározott
kötelezettségek (pl. adóilletőség megállapítása) teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a
CRS szabályozás, így többek között a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló
2015. évi CXC. törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény keletkezteti.

A Biztosító pénzmosás megelőzésével
kapcsolatos kötelezettségei (pl. az
ügyfél-átvilágítási intézkedések) teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biztosítási jogviszony, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény keletkezteti.

A Biztosító szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos kötelezettségeinek
(pl. kifizetés teljesítése) elvégzése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biztosítási jogviszony, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény keletkezteti.

Az Érintett által a szerződéskötéshez, nyomtatvány kitöltéséhez megadott személyes adatok,
a biztosítási szerződés
teljesítése során keletkező személyes adatok.
A biztosítási szerződés
teljesítése szempontjából releváns egészségügyi kockázatok megállapítását szolgáló, a
Biztosított által átadott,
vagy a Biztosított felhatalmazása alapján harmadik személytől beszerzett egészségügyi
adatok. A Biztosító kizárólag a biztosítási szerződés teljesítéséhez feltétlen szükséges, a
Biztosított egészségi állapotára vonatkozó adatokat kezeli („Egészségügyi adatkezelés”).

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt, és a biztosítási jogviszony megszűnését
követően a Biztosító igényérvényesítése esetén
az igényérvényesítési
határidő leteltéig kezeli
az adatokat.

Az Érintett adóazonosító
jele.

A biztosítási szerződés megkötése.
A biztosítási szerződés módosítása.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A biztosítási szerződés állományban
tartása.
A biztosítási szolgáltatási igény
elbírálása.
A biztosítási szerződés teljesítése, ideértve a biztosítási szolgáltatás teljesítését is.

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az Érintett biztosítási szerződésből
származó követeléseinek megítélése.

A biztosítási szerződésből származó
jogi igényekkel szembeni védekezés előterjesztése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biztosítási szerződés, a Bit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, továbbá az adott jogterületre vonatkozó ágazati
jogszabály keletkezteti.

A Biztosító biztosítási szerződésből
eredő igényeinek érvényesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biztosítási szerződés, a Bit., továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény keletkezteti.

A biztosítási szerződéses jogviszonnyal
kapcsolatos bírósági, hatósági megkeresések megválaszolása.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biztosítási szerződés, a Bit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, továbbá az adott jogterületre vonatkozó ágazati
jogszabály keletkezteti.

A biztosítási szerződés megszüntetése.

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Számviteli bizonylatok megőrzésére
vonatkozó kötelezettség teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosító számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(„Számvtv.”) 169. § szerinti jogi kötelezettsége.

Az Érintett által a szerződéskötéshez, nyomtatvány kitöltéséhez megadott személyes adatok,
a biztosítási szerződés
teljesítése során keletkező személyes adatok.
Amennyiben az adott
adatkezelési cél teljesítése érdekében szükséges, Egészségügyi adatkezelés.

A számviteli bizonylatokon szereplő személyes
adatok.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt, és a biztosítási jogviszony megszűnését
követően a Biztosító igényérvényesítése esetén
az igényérvényesítési
határidő leteltéig kezeli
az adatokat.

A Számvtv. 169. §
szerinti 8 évig.

A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett Egészségügyi adatkezelésének jogalapja az Érintett írásbeli hozzájárulása.
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