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Tájékoztatás 

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) mint Bank és a Groupama 

Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép.) mint Biztosító, a 

továbbiakban együttesen mint Adatkezelők között kötött közös adatkezelésről szóló 

megállapodás lényegéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi rendelet) 26. cikkének megfelelően. 

A Bank és a Biztosító a közöttük létrejött csoportos biztosítási szerződés teljesítése céljából – 

melyhez azon Biztosítottak csatlakozhatnak, akik megfelelnek a biztosítási feltételekben 

leírtaknak – kezelik az érintettek személyes adatait, és közösen határozzák meg az 

adatkezelés céljait és eszközeit.  

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. Az érintett egészségügyi adatainak a kezelése esetében az 

adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása. Amennyiben olyan érintett 

személyes adatai kerülnek megadásra, aki nem szerződő fél, az adatkezelés az Adatkezelők 

és az érintett jogos érdeke alapján történik, mely esetben az Adatkezelők jogos érdeke, hogy 

a biztosítási jogviszonyból eredő kötelezettségüket teljesíthessék, míg az érintett jogos 

érdeke az érintettnek a biztosítási jogviszonyból eredő jogai érvényesíthetőségének 

biztosítása. 

 

Az Adatkezelők által végzett adatkezelési tevékenység különösen az érintett által önkéntesen 

megadott személyes adatok gyűjtése, az egészségügyi adatokkal kapcsolatban az érintett 

hozzájárulásának beszerzése, a gyűjtött személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása a 

fenti adatkezelési célok érdekében. 

 

Az Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy az egészségügyi adatok kezelése során 

Bank nem minősül adatkezelőnek, azokat a Biztosító nevében kezeli, ezen adatok 

tekintetében a Biztosító határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait, eszközeit.  

Az adatkezeléssel érintett személyek a biztosítottak (főbiztosítottak és társbiztosítottak), 

valamint kedvezményezettek. 

A kezelt adatok kategóriái az érintett biztosítások Csatlakozási Nyilatkozatai, valamint az 

Egészségi Nyilatkozat és Egészségi Kérdőív minták alapján megadott személyes adatok. 

Felek az érintettek személyes adatait 

 a csoportos biztosítási szerződéshez való sikeres csatlakozás esetén a biztosítási 
jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelhetik és tárolhatják, 
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, 
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 amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás meghiúsult – addig 
kezelhetik és tárolhatják, ameddig a csatlakozás létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban 
igény érvényesíthető. 

Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben 

gyakorolhatják az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaikat. 

Az Adatkezelők az érintettől érkezett megkeresések teljesítése céljából közös 

kapcsolattartóként az OTP Bank Nyrt-t jelölik meg (levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 

16.; telefonszám: +36 1 3 666 666; e-mail cím: adatvedelem@otpbank.hu). 


