ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. GROUPAMANYUGDÍJ.HU WEBOLDALÁHOZ
KAPCSOLÓDÓAN (TOVÁBBIAKBAN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT)
A Groupama Biztosító Zrt. www.groupamanyugdij.hu microweboldalán (továbbiakban Microsite)
elérhető nyugdíj-és megtakarítástervező kalkulátorának felhasználójaként (továbbiakban Felhasználó)
hozzájárulok ahhoz, hogy
Kalkuláció készítése esetében:


a Microsite-on megadott személyes adataimat (név, email cím) a Groupama Biztosító Zrt.
kizárólagosan a kalkulátor eredményének és elemzésének elmentése és a Felhasználó által
megadott email címre megküldése céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően kezelje;



személyes adataimat a Groupama Biztosító Zrt. az a kalkulátor eredményének és elemzésének
elküldésétől számított 6 hónapig a kalkulátor eredményének elmentése és megküldése, valamint
ennek Felhasználó általi elérése érdekében kezelhesse.

és/vagyTanácsadásra jelentkezés esetében:


a Microsite-on megadott személyes adataimat (név, telefonszám, irányítószám) a Groupama
Biztosító Zrt. kizárólagosan a tanácsadás miatti kapcsolatfelvétel céljából az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének
megfelelően kezelje;



személyes adataimat a Groupama Biztosító Zrt. a sikeres első személyes tanácsadással
kapcsolatos találkozóig de legkésőbb az adatok Microsite-on történő megadásától számított 6
hónapig a kapcsolatfelvétel érdekében kezelhesse.

Tudomásom van arról, hogy a Microsite-on Felhasználóként történő részvétel és az ezzel kapcsolatban
szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tudomáson van továbbá arról is, hogy az adatok kezelését a
Groupama Biztosító Zrt. és annak megbízásából adatfeldolgozóként a portált üzemeltető Studio Simple
Kft. végzi.
Tudomásom van továbbá arról, hogy az adataim kezelésével kapcsolatban a Groupama Biztosítónál
kifogással élhetek, továbbá az illetékes hatóságokhoz, illetőleg a bírósághoz is fordulhatok.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, adatai tekintetében
adatkezelőnek a Groupama Biztosító Zrt. minősül. Amennyiben nem kívánja, hogy Társaságunk a
továbbiakban ajánlataival megkeresse, az info@groupamadirekt.hu email címre, illetve a 1380 Bp. Pf.
1049 postai címre küldött levelével korlátozásmentesen leiratkozhat. Tájékoztatjuk, hogy a Groupama
Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) adatait a www.groupamanyugdíj.hu micrositeon elfogadott Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli.
Az Info törvény. 65.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről az érintettek tájékozódásának
elősegítése érdekében hatósági nyilvántartást vezet (adatvédelmi nyilvántartás). Jelen adatkezelést a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-127099/2017. számon vette
nyilvántartásba.

Bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását. Társaságunk az Ön által kezdeményezett adathelyesbítést a nyilvántartásaiban átvezeti.
Amennyiben az a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik, úgy Társaságunk a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről írásban tájékoztatja Önt.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit Társaságunknál szóban vagy
írásban jelentheti be az alábbi elérhetőségeken a biztosító adatvédelmi felelősének címezve:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: www.groupama.hu/írjon nekünk
Web: www.groupama.hu
Igénybevett adatfeldolgozó:
Név: StudioSimple Kft.
Elérhetőségei:
Székhely: H-2142 Nagytarcsa, 085/132/A/8 hrsz.
Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 237. (Home Center A/2.)
Telefonszám: +36 20 253 3806
E-mail cím: info@studiosimple.hu
Web: www.studiosimple.hu
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét
Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
A személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.
Groupama Biztosító Zrt.

