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A Monday Insurance Brokers Kft. (1124 Budapest, Bürök utca 34-36. III. em., 
továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 
szabályzat tartalmát. Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a www.mdy.hu oldalról. 
 
A Monday Insurance Brokers Kft. munkatársai elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik 
információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák. A Monday Insurance Brokers Kft. a 
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai és 
szervezeti intézkedést, melyek az adatok biztonságát garantálják. 
 
Jelen szabályzatban bemutatásra kerülnek az adatkezelés elvei, valamint azok az 
elvárások, melyeket az Adatkezelő magával szemben támaszt. Jelen szabályzat 
összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 
 
Jelen Szabályzat az Alkusz minden vezetőjének, alkalmazottjának és megbízottjának szól, 
akik az Alkusz nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, 
feladatkörük azzal összefüggés-be hozható. Az Alkusz vezetője felelősséggel tartozik a 
Szabályzatban leírtak betartatásáért. 

  



 
1. Definíciók: 

 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat; 
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá 
a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 
vonatkozó adat; 
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez; 
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 
és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 



13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 
többé nem lehetséges; 
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adaton végzik; 
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett; 
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga 
teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon 
közzéteszi; 
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, 
így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
23. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 
az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
24. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez; 
25. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 
2.  Az adatkezelés elvei 
 
Az Adatkezelő köteles az alábbi alapelveket betartani, illetőleg az adatkezelésben érintett 
minden alkalmazottal és megbízottal - munkájukkal összefüggésben - folyamatosan betartatni: 
 

• Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 

• Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak 
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

• Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező 
adatkezelés). 



 

• Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll. 

 

• Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem 
képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait 
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai 
kezelhetőek. 

 

• Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő 
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 
visszavonását követően is kezelheti. 

 

• Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
 

• Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő hozzájárulással, 
kötelezettségeinek teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekeinek 
érvényesítése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

• Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 
 
3.1. Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés 

 
Az adatkezelő biztosítási alkuszi tevékenysége (továbbiakban: főtevékenység) 
szerződésszerű teljesítése, a főtevékenysége ellátása érdekében kezel minden olyan 
adatot, amely a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A kezelt 
adatok ismertetéséről adatkezelő a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt az 
érintett részére. 
 
Az érintett által tett adatokra vonatkozó nyilatkozatok helyességéért, a hiánypótlás 
érintett általi elmulasztásáért, valamint az adatváltozás érintett általi bejelentéséért az 
adatkezelő nem tartozik felelősséggel, ugyanakkor az adatkezelő felel a megadott 
adatok pontosságáért, teljességéért. 
 



Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintett kifejezett, 
előzetes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az érintett az adatkezelővel kötött 
megbízási szerződése mellékletében, írásban adja meg. 
 
Az adatkezelés időtartama az adatkezelő főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatás 
nyújtásáról szóló szerződés felmondásáig tart. 
 
Az adatkezelésre egyebekben a jelen szabályzat 2. pontjában megfogalmazott 
alapelvek irányadók. 
 

3.2. Elektronikus adatkezelés: 
 
3.2.1. A www.mdy.hu honlap látogatóinak adatai: 

 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás 
működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a 
látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg 
meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével 
kapcsolatos adatok. 
 
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése 
statisztikai célokból. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz 
egy- egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a Szolgáltató a Látogató 
számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 
 
Alkalmazott cookie-k: 

1. Folyamat-technikai kiszolgálást segítő cookie-k (pl. jelszó megjegyzése), melyhez 

az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés a felhasználó általi 

letiltásig tart. 

2. Viselkedés alapú (session) cookie-k, melyhez az érintett kifejezett hozzájárulása 

szükséges. Az adatkezelés ebben az esetben a böngésző bezárásáig tart. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a böngészőben 

a. hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

b. hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

c. hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

d. hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 

3.2.2. Elektronikus hírlevél: 
 
Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos szerződés megkötésekor, valamint az 
adatkezelő honlapján keresztül történő regisztrációt követően az érintett kifejezett 
hozzájárulása alapján hírlevél szolgáltatást nyújt az érintett részére. 
 
A hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: az érintett neve és e-mail 
címe. 
 



Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a hírlevél szolgáltatást indokolás nélkül, 
egyoldalúan, bármikor, ingyenesen felmondhatja. A leiratkozás jogát az érintett a 
hírlevélben található leiratkozás gomb segítségével, valamint az adatkezelőnek küldött 
levél, e-mail útján, illetve a hírlevelek alján található leiratkozó linkre történő kattintással 
gyakorolhatja. Leiratkozás esetén az adatkezelő az érintett minden – hírlevelek 
küldéséhez szükséges - adatát törli a nyilvántartásból, és további hírleveleivel, 
ajánlataival nem keresi meg az érintettet. 
 
Az adatkezelés huzamos ideig nem éri el a célját, az adatkezelő az érintett adatait 
kifejezett leiratkozás hiányában is törli a nyilvántartásból. Ha az érintett az utolsó 
kiküldött hírlevélre három hónapon belül nem reagál (nem nyitja meg a hírlevelet), az 
adatkezelő egyeztető levelet küld arról, hogy az érintett kíván-e továbbra is hírlevelet 
kapni. Az erre történő válasz hiányában az adatkezelő három hónapon belül törli az 
érintett – hírlevél küldéséhez szükséges – adatait a nyilvántartásból. 
 
A hírlevél szolgáltatásra egyebekben a jelen szabályzatban foglalt adatbiztonsági 

követelmények, adatvédelmi alapelvek és az érintett jogai irányadók. 

 

3.3. Egyéb, felhatalmazáson alapuló adatkezelés: 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása 
alapján más állami szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő 
a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – köteles teljesíteni a megkeresést, azonban személyes adatot csak annyit 
és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

 
4. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
 
4.1. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, 

hogy az biztosítsa az Adatalanyok magánszférájának védelmét. 
 
4.2. Az Adatkezelő, valamint tevékenységi körében az általa megbízott adatfeldolgozó 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek a törvényben előírt valamint e Szabályzatban foglalt szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

 
4.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

4.4. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel köteles biztosítani: 

 
(a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
(b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
(c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbítottak vagy 
továbbíthatják; 



(d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
(e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
(f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 
Automatizált adatkezelés során felmerülő informatikai problémák naplózása, az erre 
való lehetőség megteremtése elsődlegesen az informatika rendszert fejlesztő 
szolgáltató feladata. 

 
4.5. Az Adatkezelőnek és az általa megbízott adatfeldolgozónak az adatok biztonságát 

szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lennie a 
technika mindenkori fejlettségére, és olyan döntést kell hoznia, amely leginkább 
garantálja az adatok biztonságát, kivéve, ha ez aránytalan nehézséggel járna az 
adatkezelő számára. 

 
5. Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos rendelkezések 

 
Az adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelőnél vagy a megbízott adatfeldolgozójánál 
felmerülő adatvédelmi incidensekről. 
 
A nyilvántartás tartalmazza: 

- az incidens időpontját 
- az incidenssel érintettek körét és számát 
- az érintett személyes adatok körét 
- az incidens körülményeit és annak hatásait 
- az incidens elhárítására tett intézkedések leírását 
- az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb 

adatokat. 
 

Az adatkezelési incidenssel kapcsolatban (törvény eltérő rendelkezése híján) tájékoztatási, 
nyilvánosságra hozatali, megkeresési kötelezettség nem terheli, kivéve az érintett 
kérelmére történő tájékoztatásról, mely tájékoztatás az incidens körülményeire, hatásaira, 
és az incidens elhárítására tett intézkedésekre terjed ki. 
 

6. Belső adatvédelmi felelős 
 
Az Monday Insurance Brokers Kft. által megbízott belső adatvédelmi felelős: 
Név: Gerő Gábor 
Szem. ig. szám: 770565JA 
Lakcím: 1037 Budapest, Angyalfű köz 4. 
 
A belső adatvédelmi felelős: 

- közreműködik az adatkezeléssel kapcsolatos döntések 
meghozatalában 

- ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és más 
követelmények betartását 

- közreműködik az adatvédelmi incidensekről szóló nyilvántartás 
vezetésében 

- vezeti a jelen adatvédelmi szabályzat nyilvántartását 
- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról 
- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és intézkedéseket 

tesz a jogosulatlan adatkezelés megszüntetése érdekében 
 

A belső adatvédelmi felelőst 30 napon belül válaszadási kötelezettsége terheli az 
ügyfélszolgálat által felvett és továbbított adatkezeléssel kapcsolatos 



panaszbejelentésekre. A belső adatvédelmi felelős a Monday Insurance Brokers Kft. 
adatkezeléssel kapcsolatos döntéseiben konzultációs jogkörrel vesz részt. 
 

7. Az adatfeldolgozó 
 
7.1. Az adatkezelő az általa végzett adatkezelési műveletek egy részét kiszervezheti. Az 

adatfeldolgozással csak olyan szervezet bízható meg, amely nem érdekelt a 
feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben. 

 
7.2. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit a jelen szabályzatban foglaltakat szem előtt tartva az Adatkezelő 
határozza meg, általa adott utasítások jogszerűségéért maga felel. Az Adatkezelő felel 
az adatfeldolgozó által az Adatalanynak okozott kárért is. 

 
7.3. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozói 

szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

• az Adatkezelő és az adatfeldolgozó cégnevet és székhelyet; 

• az adatfeldolgozói feladat pontos meghatározását, a feldolgozásra átadott 
nyilvántartás más adatok körének meghatározását; 

• az adatfeldolgozási tevékenység végzése során az adatfeldolgozó tudomására 
jutott személyes adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget 
és az adatok titokban tartása érdekében teendő intézkedéseket; 

• a szerződés teljesítésére és a megszűnése esetén alkalmazandó eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseket; 

• az adatfeldolgozó hozzájárulását az adatfeldolgozói tevékenységnek az 
Adatkezelő, valamint az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Felelőse által történő 
ellenőrzéshez; 

• az adatfeldolgozó felelősséget a tevékenység megfelelő színvonalon történő 
végzéséért és a harmadik személy irányába fennálló helytállási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseket; 

• az Adatkezelő részéről történő azonnali hatályú felmondás lehetőségét az 
adatfeldolgozó által történő jogszabálysértő tevékenység, illetve ismételt vagy 
súlyos szerződésszegés esetén. 

 
7.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő 
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 
8. Adatalany jogai és érvényesítésük 
 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 
8.1. Tájékoztatás 
 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 



Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 
 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 
az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő kezeli, 
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg 
a tájékoztatást. 

 
8.2. Helyesbítés 
 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 

 
8.3. Törlés 
 

A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett kéri – a kötelező adatkezelés kivételével; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 
8.4. Zárolás 
 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett 
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 
8.5. Tiltakozás 
 

Az Adatalany tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alkuszra vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Alkusz, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (ide nem értve a jogszabályon alapuló, 
kötelező adatkezelést); 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett 
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 



részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen 
– annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatkezelő. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 
Az Adatalany további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. § részletezi. 
 
9. Az adatkezelő adatai: 
 

Név: Monday Insurance Brokers Kft. 
Rövid név: Monday. 
Székhely: 1124 Budapest, Bürök utca 34-36. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01-09-916872 
Adószám: 11939845-2-43 
E-mail: info@mdy.hu 
NAIH nyilvántartási szám(ok): NAIH-86075/2015 

 
10. Felelősség, jogorvoslat: 
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő. az érintett adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott 
kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén 
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 


