Társaság neve: F.B.I. Kft.
Székhelye: 9026 Győr, Bácsai u. 39.
Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés célja:
Az Ön alkuszi megbízási szerződésének teljesítése, a biztosítási szerződéseinek előkészítése, létrehozása, teljesítése, nyilvántartása, és azokkal kapcsolatos igényeinek érvényesítése.
Cégünk az Ön személyes adatait az alábbi jogcímen kezeliheti.
- Törvényi felhatalmazás alapján:
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont, valamint a Bit.
135. § (1) bekezdés alapján az ügyfelek azon biztosítási titoknak minősülő személyes adatait jogosult
kezelni, amelyek az alkuszi megbízási szerződés teljesítésével, és a biztosítási szerződéssel, annak
létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosítási szolgáltatással összefüggnek.
-

Az Ön önkéntes hozzájárulás alapján.

-

Szerződés teljesítése, vagy annak létrehozásához szükséges lépések megtétele.

Az Ön személyes adatainak címzettjei a Társaság munkavállalói, valamint adatfeldolgozói, továbbá
azok a szolgáltatók, amelyek az Ön igényeire potenciális megoldást adhatnak, illetve amelyekkel szerződést köt.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés
megszűnését követő 5 év vagy a jogszabályban meghatározott idő eltelte; a törlésre az adattárolási idő
leteltét követő 30 napon belül kerül sor. Amennyiben a Társaság az Ön részére számlát állít ki, úgy a
számlán szereplő adatok nyilvántartásának határideje a számviteli- és adójogszabályok az irányadóak.
Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek:
• számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának:
Ön a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaságunk az Ön személyes adatait kezelje. Ennek alapján Önnek joga van
• kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
• az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni,
• jogszabályban meghatározott esetekben az adathordozhatósághoz,
• tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
• az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás
nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt már végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A
visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezeles@fbikft.hu email címen.
Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per –
az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, keresse meg Társaságunkat!
A teljes körű adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, azonban a szerződést kötő személyek beazonosítása feltétele a szerződés létrejöttének. További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (www.fbikft.hu), illetve székhelyén található.
Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
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