
A VT Biztosítási Alkusz Kft. adatkezelési szabályzata 

 

 

I. Az adatkezelő adatai : 

Cégnév : VT Biztosítási Alkusz Kft. 

Székhely : 1223 Budapest, Hant u. 30. 

Levelezési cím : 1097 Budapest, Gubacsi u.30. A/106. 

Weboldal : vtalkusz.hu 

Adószám : 10878785-2-43 

Cégjegyzékszám : 01-09-267382 

E-mail cím : alkusz@vtkft.hu 

Telefonszám : +36/13651344 

 

 

II. Az adatkezelés alapelvei : 

Személyes adat csak akkor kezelhető , ha 

a, ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt a törvény, vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet 

közérdeken alapuló célból elrendeli ( kötelező ) 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az ügyfél beleegyezésével történik. A VT Kft. a személyes 

adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. 

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig. Kizárólag a biztosítási szerződések megkötése és gondozása érdekében 

szükséges adatokat kezelünk, melyek a következők : név, lakcím, email,cím, telefonszám, 

az ajánlatkérés egyéb adatai. 

Fenti adatokat a VT Kft.-n kívűl az a biztosító kapja meg, aki az alkuszi megbízás alapján 

ajánlatot ad vagy szerződést köt. 

 

A VT Kft. tagja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének  

( FBAMSZ ) és működése során a FBAMSZ által kiadott Üzleti Etikai Kódex elvei szerint 

jár el. 

 

 

III. Az adatok tárolása : 

létre nem jött szerződések esetén 5 év 

létrejött szerződések esetén a szerződések megszűnésétől számított 5 év 

 

Az ügyfél kérésére a megjelölt adat bármikor törölhető, módosítható és letiltható. 

A VT Kft. adattárolási rendszere biztosítékot jelent arra, hogy a tárolt adatok illetéktelen 

kézbe nem kerülhetnek 
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IV. Az adatkezelés jogszabályi háttere 

Európai Unio Általános adatvédelmi rendelete, a General Data  Protection Regulation  

( GDPR ), melynek lényege a természetes személyek adatainak védelme, 

AZ információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII 

törvény rendelkezési 

A Biztosítási Törvény közvetítői tevékenységre, biztosítási titokra vonatkozó 

rendelkezései 

 

 

 

V. Jogorvoslati lehetőség a társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatban 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely : 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím : 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon : +36/1/391-1400 

honlap : www.naih.hu 

E-Mail : ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jelen szabályzat az Alkusz minden vezetőjére, alkalmazottjára és megbízottjára vonatkozik. Az Alkusz 

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az Alkusz vezetője felelősséggel tartozik a szabályzatban leírtak betartásáért. 

 

 

Budapest, 2018.05.25. 

(legutóbb frissítve 2021.03.10.) 
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