Adatvédelmi kérelem
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének
(általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR Rendelet) alapján
A kérelmező adatai:
Név:
Születési név:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

Elérhetőségi adatai:
Értesítési cím:

(ha nem azonos az elérhetőségi adattal)

Amennyiben a biztosítónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
Érintetti minőség:
biztosítási szerződés,
érdeklődő,
munkavállaló,
beszállító,
hírlevél címzett,
toborzásra jelentkező,
egyéb:

Kérelem tárgya:
tájékoztatás kérése,
helyesbítéshez,
törlés jog,
adatkezelés korlátozás,
adathordozhatóság,
tiltakozás adatkezelés ellen,
automatizált döntéssel,
profilalkotással kapcsolatos jog.

A kérelem részletes leírása:

Keltezés:
							Aláírás

Tájékoztatás a kérelem elbírálásáról
A biztosító az adatkezeléssel kapcsolatos információkat az érintett kérelmének megfelelően írásban
vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – megadhatja. Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
A biztosító az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését akkor tagadhatja meg, az
érintettet nem áll módjában azonosítani.
A Biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Biztosító a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben a biztosító nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen
kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, a Biztosító, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A biztosító adatvédelmi szabályzatának és tájékoztatójának elérhetősége:

