Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Szerződő neve:

Születési hely:

Előző név, leánykori név:

Anyja neve:

Cím / Székhely:

Cgj. Szám:

Születési idő:

adószám:

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Meritum Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban Alkusz) az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése kapcsán az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a biztosítási tevékenységről szóló a 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően jár el.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószám:
Internetes elérhetőség:
Regisztrációs szám:
Adatvédelmi tisztviselő:

Meritum Biztosítási Alkusz Kft.
1095 Budapest, Mester u. 48-52.
1095 Budapest, Mester u. 48-52.
01 09 079893
10657672-1-43
www.meritumalkusz.hu
204121401061
Bóta Erzsébet

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Tájékoztatjuk, hogy személyes és különleges adatait kizárólag a Meritum Biztosítási Alkusz Kft. által közvetített biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatási szerződés létrejöttéhez, és
annak fenntartásának céljából kezeljük és tartjuk nyílván papír alapon, valamint következő bekezdésben felsorolt informatikai szolgáltatókkal.
Mint adatkezelő az ajánlat elkészítéséhez és annak biztosító felé történő továbbításához, valamint a szükséges adatnyilvántartáshoz az alábbi informatikai szolgáltatók által biztosított
szoftvereket és informatikai hátteret használjuk.
•

SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 80.) CKB4 Díj összehasonlító és ajánlatkészítő rendszer.

•

WEBPIARE s.r.o. (Szlovákia 94501 Komárno Hradná ul. 9/2.) WP3 díjszámító és ajánlatkészítő rendszer

•

Nefriq Informatikai Szolgáltató Bt. (1125 Budapest, Diós árok 55.) Brokka ügyviteli rendszer - Biztosítási szerződések és ügyféladatok nyilvántartása

Az adatkezelés zártan történik, az Alkuszon és a felsorolt informatikai szolgáltatókon kívül kívülálló nem ismerheti meg az adatokat. Az adatkezelés határozatlan ideig tart azzal, hogy
ha a biztosítási szerződés nem jön létre, úgy az Alkusz az adatkezelésre nem jogosult, és a rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni.

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA
1. Érintett azonosításához szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása.
2. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok. Az adatok kezelésének célja az 1994. évi XXIV. tv. 2.§ jogszabályban elrendelt kötelezettségek betartása
3. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás a szerződés teljesítésével,a szerződéssel összefüggő feladatok
ellátása
4. A megkötni kívánt biztosításra vonatkozó adatok. Az érintett által megkötni kívánt biztosítás típusára, biztosított tárgyra, a biztosítási feltételekre vonatkozó adatok. Az
adatkőr a biztosítás típusától és a biztosításokat nyújtó biztosítóktól függ.

A Meritum Alkusz Kft. részletes adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a www.meritumalkusz.hu weboldalunkon.
MARKETINGCÉLÚ ADATKEZELÉS
Az Alkusz a megbízó beleegyezésével regisztrálja a megbízót hírlevél szolgáltatásra azzal a céllal, hogy rendszeresen tájékoztassa az aktuális biztosítási termékekről, valamint a
biztosítási piac változásairól, lehetőségeiről. A Megbízó bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását és bármikor újra regisztrálhat hírlevél szolgáltatásunkra.
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az Alkusz rögzítse személyes adataimat automatikus hírlevél szolgáltatására

ÜGYFÉLNYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSÁRÓL
Alulírott kijelentem, hogy a személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó
tájékoztatást megkaptam és ezzel kapcsolatos elvi és gyakorlati tudnivalókat megismertem.
A megfelelő tájékoztatás birtokában aláírásommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Meritum Biztosítási Alkusz Kft., valamint a vele megbízásban álló, a szerződés
megkötésében közreműködő tanácsadó az általam az Alkuszi megbízási szerződésben és a megkötött biztosítási szerződésben rögzített személyes és különleges adataimat a
biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szerződéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásával (pl. kárrendezés) a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával
a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig nyilvántartsa és teljes körűen kezelje.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Meritum Biztosítási Alkusz Kft., valamint a vele megbízásban álló tanácsadó az Alkuszi megbízási szerződésben és az általam megkötött biztosítási
szerződésekben rögzített valamennyi személyes adatomat további közvetlen üzletszerzés céljából biztosítási, hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési pénztárpiaci termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás érdekében a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsa és felhasználja.
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok helyességért felelősséget vállalok.
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