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Az MKFE Biztosítási Alkusz Kft. (a továbbiakban: Alkusz) a működése és a 

www.mkfealkusz.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során az Alkusz számára 

személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon 

regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen 

Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Alkusz ezúton tájékoztatja az 

Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok 

kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának 

módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1. Szervezet, mint adatkezelő megnevezése 

Cégnév: MKFE Biztosítási Alkusz Kft. 

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 77 

Telefonszám: +36 1 252-0688 

Fax: +36 1 363-5226 

 Email: alkusz@mkfe.hu 

Adószám:13348816-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-730679 

Honlap: www.mkfealkusz.hu  

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

Adatkezelési gyakorlata során az Alkusz figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos 

jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az 

alábbi jogszabályokkal: 

- 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; - 2014. évi 

LXXXVIII. törvény - a biztosítási tevékenységről (Bit.) 

- 2011. évi CXII. törvény — az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.)  az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-1 (EU) 

2016/679 Rendelete (GDPR). 

- Bizt. közvetítői tevékenységre (harmadik könyv), biztosítási titokra (X. Fejezet) 
vonatkozó rendelkezései; 
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási 
adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”); 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 

 

http://www.mkfealkusz.hu/
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3. Fogalmak 

3.1 személyes adat 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 

azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) 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. 

 

3.2 hozzájárulás 

Az érintett akaratának 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. 

3.3 tiltakozás 

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

3.4 adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, 

vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

3.5 adatkezelés 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

3.6 adattovábbítás 

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

3.7 nyilvánosságra hozatal 

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

3.8 adattörlés 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

3.9 adatzárolás 

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából. 

3.10 adatmegsemmisítés 

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
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3.11 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 adatokon végzik. 

3.12 adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki, 

vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján történő szerződéskötést is — adatok feldolgozását végzi. 

3.13 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. 

3.14 harmadik ország 

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. 

3.15 Cookie 

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap 

tárol Ie a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a 

szörfölést? hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A 

cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők. 

4. Követett alapelvek az adatkezelés során 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

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. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok 

helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból 
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eredő károkért az Alkusz akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az 

adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen 

Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló 

nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli. 

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, 

kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke. 

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat az Alkusz nyilvánosságra nem hozza, az említett 

alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az 

alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik 

személyeknek átadni. 

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy 

adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett 

kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló 

adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra 

kerülne sor. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 

részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

Az Alkusz gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai 

intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi 

rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett 

jogszabályok rendelkezéseivel. 

5. Az adatkezelés jogalapja és célja. 

Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása 

magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. 

Az Alkusz tevékenységének ellátása (biztosításközvetítés) érdekében kezel személyes 

adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat 

szolgálhatják: 

• Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás; 

• Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése; 
• Az érintett biztosítás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett 

számára ajánlható biztosítások körének megállapítása; 
• A megbízási szerződés teljesítése; 
• A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; 
• Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése; 
• Panaszok kezelése; 
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• Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás; 
• Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése; 
• Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság. 

Figyelemmel arra, hogy az Alkusz több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés 

jogalapja is többféle lehet. 

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) 

Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a 

hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Alkusszal kapcsolatba lép, és kezdeményezi a 

jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére irányuló folyamatot. A 

hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti 

azt, hogy az érintett és az Alkusz között a jogviszony nem jön létre. Az Alkusz az érintettet 

minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. 

 

Az Alkusz és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 

Amennyiben az érintett az Alkusszal szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó 

nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A 

jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által 

kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. 

Amennyiben az érintett valamely, az Alkusz által kért, vagy szerződésben megjelölt adat 

kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat 

kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az 

adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. 

 

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is 

előíró jogszabályok a 2. pontban meghatározott jogszabályok. 

5.1 Bekért személyes adatok 

Leírás Forrás Adatkezelés 

jogi indoka 

Adatkezelés egyéb indoka  Adatmegőrzés időtartama 

Biztosítási 

szerződés 

adatai 

Érintettől GDPR 

rendelet 6. 

cikk 

1. bek. b), c) 

pont 

- 2014. évi LXXXVIII. 
törvény a biztosítási 
tevékenységről 

Felelősségbiztosításról szóló 
2009. évi LXII. Törvény 

1. a biztosítási kötvény vagy 
szerződés 

megszűnését követő 8 év 2. a 
kár lezárását követő 8 év: 
személyi sérüléses esetekhez 
kapcsolódó ügyféladatok 
3. per lezárását követő 8 év 

Ajánlat 

kérések 

adatai 

Érintettől GDPR 

rendelet 6. 

cikk 

1. bek. b), c), 

f) pont 

- 2014. évi LXXXVIII. 
törvény a biztosítási 
tevékenységről 
- Felelősségbiztosításról 
szóló 
2009. évi LXII. Törvény 

a biztosítási kötvény vagy 

szerződés lejártát, 

megszűnését követő 8 év 
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Örökítés 

adatai 

Adatkezelő GDPR 

rendelet 6. 

cikk 

1. bek. b), c) 

pont 

- 2014. évi LXXXVIII. 
törvény a biztosítási 
tevékenységről 

Felelősségbiztosításról szóló 
2009. évi LXII. Törvény 

- 2014. évi LXXXVIII. 
törvény a biztosítási 
tevékenységről a kötelező 
gépjármú 
- Felelősségbiztosításról 

szóló 

2009. évi LXII. Törvény 

 

Nem 

megvalósuló 

ajánlatkérés 

adatai 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. a), f) pont 

- a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. 6:22. 5 

5 év, a Ptk.-ban 

meghatározott általános 

elévülési idő az irányadó 

panaszkezelés Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. c), f) pont 

2014. évi 

LXXXVIII. törvény 

a biztosítási 

tevékenységrő1159. 

S 

5 év 

szolgáltatás 

hoz 

kapcsolódó 

számviteli 

bizonylatok 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. c) pont 

Számvitelről szóló 

2000. 

évi C. tv. 169. S 

számviteli bizonylat 

kiállításától számított 8 év 

szolgáltatás 

hoz 

kapcsolódó 

adózáshoz 

igazolás 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. c) pont 

Az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. tv. 

202-205. 

adó megállapításhoz való jog 

elévülése 5 év 

közvetlen 
üzletszerzés 

marketing) 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 1, bek. a), f) 

pont 

A gazdasági 
reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről 
és egyes korlátairól 
szóló 

2008. évi XLVIII. tv. 

6. S 

1. nincs a megőrzési 

időre jogszabályi 

kötelem, tehát a 

hozzájárulás 

fenntartásáig időkorlát 

nélküli 2. de a 

hozzájárulás 

visszavonását követően 

haladéktalanul törölni 

kell a listáról 
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kutatás és 

közvetlen 

üzletszerzés 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. f) pont 

A kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját 
szolgáló név- és 
lakcímadatok 
kezeléséről szóló 1995. 
CXIX. tv. 

A polgárok és 
személyi adatainak és 
lakcímének 
nyilvántartásáról 
szóló 
1992. évi LXVI. tv. 

1. nincs a megőrzési 
időre jogszabályi kötelem, 
tehát az érintett tiltásáig 
időkorlát nélküli 

2. megtiltás esetén a 

tudomásra jutást követően 

azonnali törlés 

3. adatátadás esetén az 
átadásátvételről szóló 
nyilvántartást az 
adatátadást követő 5. év 
végig kell megőrizni 

1. nincs a megőrzési 
időre jogszabályi kötelem, 
tehát a tiltásáig időkorlát 
nélküli 

2. megtiltás esetén a 

tudomásra jutást követően 

azonnali törlés 

elektronikus 

 

szolgáltatás 

Ügyféltől GDPR rendelet 6. 

cikk 

1. bek. b), c), f) 

pont 

Az elektronikus 

kereskedelmi 

szolgáltatások, 

valamint az 

információs 

társadalommal 

összefüggő 

szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. tv. 

1. elektronikus szolgáltatás 
teljesítéséhez: 
a) szerződés 
létrejöttének elmaradása 
esetén jogos érdek miatt 5 
év (Ptk.) 
b) szerződés 
megszűnését és az utolsó 
számlázást követő azonnal 
2. hatékonyság növelése 
miatti megkeresés, 
piackutatás esetén: 

a) adatkezelési cél 
megszűnte után azonnal 
b) érintett tiltakozása 
esetén a tiltó nyilatkozat 

tudomásra jutását követően 

azonnal 

Az Alkusz a munkavállalók vagy az Alkusszal munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy 

bűnügyi személyes adatát csak a Munka Törvénykönyve 11. S-ban meghatározott feltételek 

szerint kezel, jelentős vagyoni érdekre vagy törvényi előírásra való hivatkozással. Az adatokat 

az Alkusz csak betekintésre kéri el az érintettektől, azokat nem tárolja. Az Alkusz jellemzően 

olyan munkavállalók személyi bűnügyi adatait kezeli, akik munkakörükből fakadóan a fenti 

kritériumok alá esnek, ilyen munkakörök legalább az ügyvezető igazgató, adminisztrációs 

ügyintéző, pénzügyi ügyintéző. 
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5.2. A kezelt adatok köre:  

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: 

családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely, idő, állandó 

lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, azonosító okmány típusa és száma, 

lakcímkártya száma. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az 

adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az 

érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az Alkusz között 

létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. 4. § (1) bek. 5. pont). 

Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező. 

a. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az 
érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és 
elektronikus levelezési címe. Az Alkusz az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen 
tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel 
összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes, 
azonban ha az érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a 
szerződés az Alkusz és az érintett között nem jön létre. 

b. A megkötni kívánt biztosításra vonatkozó adatok. Az Alkusz kezeli az érintett 
által megkötni kívánt biztosítás típusára (pl. utas-, vagy gépjárműbiztosítás) vonatkozó 
adatokat, a biztosított tárgyra, és a biztosítási feltételekre vonatkozó adatokat. Az 
adatkör az Alkusz által közvetített biztosításokat nyújtó biztosítóktól függ. Az adatok 
megadása önkéntes, ugyanakkor bizonyos adatok megadásának elmulasztása azt 
eredményezheti, hogy egyes biztosítások, vagy egyes kedvezmények nem lesznek 
elérhetőek az érintett számára. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 
amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az Alkusz között létrejött 
szerződés, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. szerződéskötésre vonatkozó 
rendelkezései). Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező, figyelemmel arra, 
hogy enélkül az Alkusz nem tud biztosítást közvetíteni. 

c. A Alkusszal történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben 
az érintett a Alkusszal kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. panasz), 
az adatokat az Alkusz kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek 
kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet 
vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az Alkusz között létrejött szerződés. 
Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az 
adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de az Alkusz törli azon 
adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs. 

d. A rögzített telefonbeszélgetés: A telefonbeszélgetéseket az Alkusz – az érintettek 
tájékoztatása mellett, az alábbi 11. pontban meghatározottak szerint – rögzíti. Az 
érintett a rögzített beszélgetésről tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá a beszélgetés 
pontos leiratát. Az adatkezelés célja fogyasztóvédelem, az érintett jognyilatkozatainak 
rögzítése, továbbá minőségbiztosítás (az Alkusz munkatársainak ellenőrzése annak 
érdekében, hogy az érintettel folytatott kommunikáció a jogszabályoknak megfelelően 
történjen). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy 
nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az Alkusz között létrejött szerződés, valamint 
jogszabály rendelkezése (Bit. 382. §). Az adatkezelés a telefonos kapcsolatfelvétellel 
kötelező, amennyiben az érintett ahhoz nem járul hozzá, lehetősége van személyes, 
vagy írásban történő ügyintézésre. 
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Különleges adatot az Alkusz csak akkor kezel, amennyiben valamely biztosítás 

megkötéséhez elengedhetetlen. A különleges adat kezelése minden esetben az adott 

biztosítást nyújtó biztosító elvárása alapján történik. Amennyiben az érintett az adott 

biztosításhoz szükséges különleges adatot nem adja meg, előfordulhat, hogy a biztosítás nem 

köthető meg, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel köthető meg. Figyelemmel arra, hogy a 

különleges adatot minden esetben a közvetített biztosítást nyújtó biztosító kéri, az 

adatkezelésre a biztosító rendelkezései az irányadók. 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, 

adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen az Alkusz, az adatok kezelésére az Alkusszal szerződéses viszonyban 

álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatvagyon leltárban rögzítve) illetve 

az Alkusz belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, 

harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az Alkusz a meghatározott célok elérése körében 

adatfeldolgozót vehet igénybe. 

Adatfeldolgozó neve Elérhetőség Feladatok 

Skiba Tamásné Bartha Mercedes 1144 Budapest, Csertő utca 

1-14. 

Bérszámfejtés végzése  

Jade-Soft Szolgáltató Kft.  2094 Nagykovácsi, Petőfi 

u. 8  

Brokka szerződéskezelő 

program 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Az adattovábbítás általános szabályai: Az Alkusz személyes adatot csak akkor továbbít 

harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az 

adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény 

felhatalmazást ad. 

a. A biztosítási titokra vonatkozó szabályok: A Bit.4. § (1) bek. 12. pontja alapján 
biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, az Alkusz 
rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, 
illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött 
szerződéseire vonatkozik. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, 
ha 
a) az Alkusz ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört 
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, 
b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 
c) az Alkusz által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás 
lefolytatása keretében ismeri meg 
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b. Adattovábbítás biztosító felé: Amennyiben az érintett biztosítás megkötését 
kezdeményezi, az Alkusz továbbítja az azonosító adatokat és a kiválasztott biztosítással 
kapcsolatos adatokat annak a biztosítónak, amely a kiválasztott biztosítást nyújtja. 

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 

Az Alkusz fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését 

követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve —a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett 

kérelmére az Alkusz tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat 

(részletek a GDPR 15. cikkben). Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a 

tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben 

alkusz@mkfe.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 

adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését. 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

törését kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 

tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés 

értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

mailto:alkusz@mkfe.hu
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figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket — ideértve technikai 

intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az 

érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek 

fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok 

további megőrzése jogszerűnek tekinthető: 

ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy ha 

valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy ha közérdekből végzett feladat 

végrehajtása, vagy ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 

ha népegészségügy területén érintő közérdekből, ha közérdekű archiválás céljából, vagy ha 

tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy ha jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges. 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés 

ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 

vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen 

alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 
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(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

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. 

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez 

kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot 

műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok 

hordozhatóságára az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha: ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az 

Érintettel kötött szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy 

— ha ez technikailag megvalósítható — kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. 

Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

Érintett fenti igényeit a Alkusznál a 1. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott 

nyilatkozatában jelezheti, ebben az esetben az Alkusz a döntésről írásban értesíti az érintettet. 

Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat 

jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el (Infotv. 22- 23.5). 

Az adatkezelő az igényt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 8 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével 

nem ért egyet illetve, ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 8 

munkanapos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó 

napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.  

9. Adatkezelő nyilatkozata 
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Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és 

kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen 

tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak. 

10. Jogorvoslat 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak 

fenn: 

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Alkusz a jogellenes adatkezelést 

szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Alkusz 

az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az 

érintettet tájékoztatja, a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül. Az 

érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken. 

 

Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival közvetlenül a NAIH-hoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

www.naih.hu  

ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Alkusz az érintettet 

kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróságról, a perindítás lehetőségéről. Az érintettnek lehetősége van a pert a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt megindítani.  

 

11. Adatbiztonsági intézkedések:  

Az Alkusz gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság 

követelményének érvényesülését biztosítják. Az Alkusz az általa kezelt adatokat az irányadó 

jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a 

munkavállalók, és egyéb az Alkusz érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek 

erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Alkusz érdekkörében 

eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése 

szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az 

adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. 

Az Alkusz az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Alkusz több lehetséges adatkezelési 

megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, 

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Informatikai nyilvántartások védelme 

Az Alkusz az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 

különösen: 

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés 
védelem, hálózati védelem); 

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül 
a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről 
(tükrözés, biztonsági mentés); 

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a 

tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen 
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 
(archiválás, tűzvédelem). 

Papíralapú nyilvántartások védelme 

Az Alkusz a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 

A munkavállalók, és egyéb, az Alkusz érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy 

birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok 

rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 


