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Adatkezelési szabályok 

Bevezetés 

Gömöry Zsuzsanna Zsófia egyéni vállalkozó alá veti magát a következő tájékoztatónak.  

A továbbiakban "szolgáltató" vagy "adatkezelő" 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a https://vaslady.com címen elérhető weboldalhoz (a 

továbbiakban: "Weboldal") kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Az Adatkezelési tájékoztató 

visszavonásig érvényes. 

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a 

szolgáltató egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. 

Az Adatvédelmi tájékoztató kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a 

szolgáltató képes legyen a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő: Gömöry Zsuzsanna Zsófia egyéni vállalkozó 

székhely: 1037 BUDAPEST 3 ker. Ürömfű utca 22127/5 Hrsz 

Iroda: 1132 Budapest, Váci út 36-38. 4. emelet 

Nyilvántartási szám: 1898762 

adószám: 42412463-2-41 

e-mail: [gomory pont zsuzsanna kukac pont generalimail pont hu] 

telefon: [+36 20 965 0497] 

Honlap címe: https://www.vaslady.com/ 

MNB nyilvántartási szám: 108052219435  

(a továbbiakban: Adatkezelő) 

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: Gömöry Zsuzsanna Zsófia egyéni vállalkozó 

Minden más adatkezeléssel kapcsolatos közös adatkezelés 

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank  

Megbízási jogviszony alapján adatkezelő: Generali Biztosító Zrt 

Székhely: 1066 Budapest Teréz krt. 42-44. 

Adószám: 10308024-4-44 

email: generali@generali.hu 

Felhívom a figyelmét, hogy  feladatom a biztosítási ajánlatok közvetítése és Ügyfeleim képviselete.  
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A biztosítási ajánlatokhoz kapcsolódó díjakat, és azok megállapításával összefüggő döntéseket a 

Generali Biztosító Zrt. hozza meg. A biztosító adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét kérésére 

megküldöm az Ön részére. 

Alapfogalmak 

1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

3. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

4. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

5. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

6. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

7. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

A szolgáltató adatkezelésének célja 

1. Üzletszerzési célú adatkezelések és adat továbbítások.  

biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések 

álláslehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatások, tesztek, felmérések 

egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében 

elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében 
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2. A szolgáltató által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:  

név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, születési dátum, Messenger elérhetőség 

3. Az adatok kezelésének a célja az, hogy a szolgáltató - akár közvetlenül, akár a vele szerződéses 

kapcsolatban álló partnerei útján - az érintett számára érdekes témában üzletszerzési célú 

megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más 

egyéni kommunikációs eszköz útján. Ha a kapcsolatfelvétel a szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban 

álló partner útján történik, akkor az érintettet előzetesen tájékoztatjuk az adatok továbbításának a 

tényéről, céljáról és a partner személyéről, aki/amely az adattovábbítás címzette.  

4. Az adatok forrása: maga az érintett. 

5. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, online felületek tartalmazzák. 

6. Az üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről az 

alábbiakban adunk tájékoztatást. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az üzletszerzési célú tevékenység során a szolgáltató a személyes adatokat az érintettek 

hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. 

A szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek munkavállalói és egyéb közreműködői 

adatait ezen szerződések alapján és/vagy az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. 

Adatkezelések 

ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL, VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat: Adatkezelés célja: 

Név, e-mail cím, telefon → Kapcsolattartás, azonosítás 

Az üzenetküldés/visszahívás-kérés időpontja → technikai művelet végrehajtása 

Az üzenetküldés/visszahívás-kérés kori IP cím → technikai művelet végrehajtása 

Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő/visszahívást kérő valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az 

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az 

érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 1132. Budapest, Váci út 36-38 4. emelet. 

- e-mail útján a gomory pont zsuzsanna kukac generalimail pont hu címen, 

- telefonon a [+36 20 965 0497] 
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Szerződéses kapcsolatokon alapuló adatkezelések 

A szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerei munkavállalói és egyéb közreműködők 

adatait is kezeli ezen szerződések teljesítése céljából. Az érintett munkavállalók és közreműködők 

személyes adatait a szolgáltató részben szerződött partnerétől kapja meg, részben magától a 

felhasználótól, online regisztráció során gyűjti be és tárolja adatbázisában: név, email cím, arcképes 

fotó, titkosított jelszó, telefonszám, irányítószám, Skype-cím, honlap, Facebook azonosító, a partner 

vállalkozáson belüli egyedi azonosító, IP cím. 

Egyéb adatkezelések 

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén a szolgáltató egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. 

Ezen adatkezelésekről a szolgáltató az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek 

tájékoztatást. 

A személyes adatkezelésre vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség"); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság"); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság"); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság"); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg"). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 

("elszámoltathatóság") 

Közösségi oldalak 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a 

felhasználó nyilvános profilképe. 
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Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és "lájkolta" a 

weboldalt. 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 

akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 

adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi 

oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az 

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott 

közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

Az egyes adatkezelések időtartamai 

A szerződéses jogviszonyon alapuló adatkezelések esetében a személyes adatokat a jogviszony 

fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli az adatkezelő, ameddig a jogviszonnyal 

kapcsolatban igény érvényesíthető. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, addig kezeljük az adatokat, amíg az ennek alapjául 

szolgáló körülmények fennállnak. 

A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának a 

visszavonásáig, de legfeljebb három évig kezeli. 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével 

történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az adatkezelő 

elérhetőségénél megadott email címen van lehetősége. 

Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k 

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. 

Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, 

milyen mobil eszközt használ, melyik városból nézi a honlapot, a megosztások számát. Az 

információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány 

látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói 

igényekhez történő igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analytics segít, amely program 

adatkezeléséről az analytics.google.com oldalon talál bővebb tájékoztatást. 

Marketing célú cookie-k 

Facebook és Google sütiket használunk marketing célból. Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a 

személyre szabott reklámok küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban 

ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző 

jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított 

reklámok. 
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A sütik használata során adattovábbítás történik a Google és a Facebook felé a honlap 

megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a 

különböző eszközein és felismeri a Google és Facebook marketing csatornákon, és megjeleníti 

számára a hirdetésünket. 

Cookie-k kezelése és letiltása 

Cookie-k adatkezelési idő az adattovábbítás honlap megtekintéséig tart 

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban 

lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a 

böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor 

bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal 

kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap fent említett funkcióiról. 

Adatfeldolgozónk minden cookie (süti) esetén: 

A honlap karbantartását és tárhelyét a Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely 

Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com. kezeli és 

biztosítja. 

A Google adatkezelési tájékoztatóját a következő linken érheti  

Google adatkezelési tájékoztató  

A Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linkeken érhető el 

Facebook adatkezelési tájékoztató  

Hivatkozások és linkek 

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a 

látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által 

üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, 

tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az 

adatait bármilyen formában megadná. 

Az érintettek jogai 

1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - 

kiegészítését. 

  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
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3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 

indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes 

adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a 

profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 
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Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön 

jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 

megállapít; vagy Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Intézkedési határidő 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja 

Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának 

okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

Kapcsolatfelvétel 

Ön bármely elérhetőségemen kapcsolatba léphet velem (tanácsadási űrlapon, e-mailben, 

személyesen, facebookon, telefon, postai úton). Ilyen esetekben a velem megosztott személyes 

adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezem. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 

azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérem, vegye figyelembe, 

hogy amennyiben nem kezelem megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a 

kérdés vagy kérés megválaszolása. 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve 

megoldása. 

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, 

vagy panasz megválaszolását követően törlöm. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli 



oldal 9 / 11   Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 
 
Gömöry Zsuzsanna Zsófia E.V  
Generali Biztosításközvetítő partnere 
 

okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából 

arra szükség van, azt archiválom, és - a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tárolom. 

Adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Ajánlatkérés 

Ön e-mailben vagy online felület segítségével ajánlatkérés céljából, felveheti velem a kapcsolatot. 

Válaszomban tájékoztatom az ajánlat összeállításához szükséges adatokról, és megküldöm a 

szükséges dokumentációt. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása, melyhez külön nyilatkozatot küldök. 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű 

adatkezelést. Kérem, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetem megadott személyes 

adatait, úgy nem készíthetek ajánlatot az Ön számára. 

Az adatkezelés célja: Az ajánlat összeállítása. 

Az adatkezelés ideje: Az ajánlat megküldését követő 5 (Öt) év. 

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 

incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 

valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből 

eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell 

tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 

azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz 

való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan 

közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely 

biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 

elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
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Adatvédelmi incidens bejelentése hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 

72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján 

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik 

meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

A panasz bejelentésének módjai  

Telefonon +36 (20) 965 0497 Gömöry Zsuzsanna 

Elektronikusan gomory pont zsuzsanna kukac generalimail pont hu   

Szóbeli panasz személyesen Generali Biztosító Zrt.  

1132. Budapest, Váci út 36-38 4. emelet 

Ügyfélszolgálaton személyesen Generali Biztosító Zrt 1132 Budapest, Váci út 36-38 Munkanapokon 

hétfő 8:00-18:00 

kedd 8:00-16:00 

szerda 8:00-16:00 

csütörtök 8:00-18:00 

Péntek 8:00-15:00 

Telefonos ügyfélszolgálaton Munkanapokon reggel 8 órától este 8 óráig: +36 1 452 3333 

Írásban 7602 Pécs, Pf. 888.  

FAX-on +36 1 452-3927 

Központi E-mail: generali.hu@generali.com 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Egyéb 

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges 

módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

  



oldal 11 / 11   Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 
 
Gömöry Zsuzsanna Zsófia E.V  
Generali Biztosításközvetítő partnere 
 

Zárszó 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban: Infotv.) 

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 

2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(különösen a 6.§-a) 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

ajánlásról 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 

adatvédelmi követelményeiről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Egyéb rendelkezések 

 LETÖLTÉS Fenntarthatósági-ESG-Politika 

 LETÖLTÉS Átláthatósági-politika 

 LETÖLTÉS Információ-a-fenntarthatósági-kockázatok-javadalmazásra-gyakorolt-hatásáról 

Frissítve: 2023.01.21 
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