ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. NYUGDÍJ-ÉS MEGTAKARÍTÁS ELEMZŐ KALKULÁTORÁHOZ,
VALAMINT REGISZTRÁCIÓS FELÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN (TOVÁBBIAKBAN
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT)
A Groupama Biztosító Zrt. www.groupamanyugdij.hu, www.groupamaelet.hu és www.groupama30.hu
microweboldalain (továbbiakban Microsite) elérhető nyugdíj-és megtakarítástervező kalkulátorának,
valamint nyereményjáték regisztrációs felületének felhasználójaként (továbbiakban Felhasználó)
hozzájárulok ahhoz, hogy
•

a Microsite-on megadott személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám) a
Groupama Biztosító Zrt. kizárólagosan a Felületek 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 Felületek eredményének és elemzésének
elküldésétől számított 6 hónapig a Felületek eredményének elmentése és megküldése, valamint
ennek Felhasználó általi elérése érdekében kezelhesse.

•

a Microsite-on megadott személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám) a
Groupama Biztosító Zrt. 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.

•

a Groupama Biztosító Zrt. illetve biztosításközvetítő munkatársa, megbízottja felvegye velem a
kapcsolatot, és részemre a megadott elérhetőségeimen e-mailen, telefonon vagy hírlevélben
tájékoztatást adjon a Groupama Biztosító biztosításaival, szolgáltatásaival, aktuális
termékinformációival kapcsolatban. Személyes adatait ebből a célból hozzájárulása visszavonásáig
kezeljük.

Megadott hozzájárulása bármely cél esetében korlátozás nélkül visszavonható.
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 adattárolást biztosítóként a portált üzemeltetésétét
biztosító StudioSimple Kft. adatfeldolgozóként 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. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) 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.
Bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy az
adatkezelés korlátozását. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írott olvasható
formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat -az érintett rendelkezése szerint egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos 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 adattárolást biztosító:
Név: StudioSimple Kft.
Elérhetőségei:
Székhely: H-2142 Nagytarcsa, 085/132/A/8 hrsz.
Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center A/2.)
E-mail cím: info@studiosimple.hu.
Honlap: www.studiosimple.hu
Telefonszám: 06 20 253 3806
Adattárolásra igénybevett szolgáltató: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
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.

