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I. Adatkezelő adatai: 

Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kft. 
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 2. fsz/2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-697501 

Adószám: 12666391-2-42 

Telefonszám: +3620-282-7940 

Fax: +361-799-4214 

A tényleges adatkezelés címe: 1149 Budapest, Egressy út 2. fsz/2. 
Internetes elérhetőség: https://dariuskincse.hu 

E-mail cím: alkusz@dariuskincse.hu 

Önállóan képviseli: Bereczki Zsolt Rajmund (an: Bereczki Katalin) ügyvezető 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Simó Veronika 
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II. Bevezetés 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a vele bármilyen 
jogcímen kapcsolatba lépő Érintett megismerje az Adatkezelő adatkezelési politikáját, elveit és 
gyakorlatát és a lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb módon hozzájusson mind ahhoz az 
információhoz és eljárási módhoz, amely révén a jogait megismerheti és érvényesítheti. 

A Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kft., mint Adatkezelő kiemelt fontosságot tulajdonít a 
személyes adatok védelmének, és folyamatosan gondoskodik a személyes adatok 
biztonságáról. Az Adatkezelő mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi 
rendelkezéseinek, a 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Általános Adatvédelmi Rendeletének. (a továbbiakban: GDPR) 

Az Adatkezelő a nyilvános Adatkezelési Tájékoztatóját a mindenkori hatályos jogszabályok 
előírásai szerint hozta létre, azt folyamatosan frissíti és gondoskodik arról, hogy azt az Érintett 
megismerje. A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő irodájában, 
valamint az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon az alábbi linken keresztül: 
https://dariuskincse.hu. 

 

III. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

 
Adatkezelési alapelvek 
 
Személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. 

Személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetünk. 

Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának 
megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát, teljességét. 

Cégünk gondoskodik arról, hogy munkaviszonyban lévő és szerződött munkatársai az 
adatvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák. 

A személyes adatok kezelését a maximális technikai biztonságra törekedve végezzük. 

Definíciók 

A velünk kapcsolatba kerülő Érintettek tájékoztatására közzé tesszük a tevékenységünkhöz 
kapcsolódó legfontosabb adatkezelési meghatározásokat: 

● azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 
genetikai, szellemi gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható, 
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● érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy, 

● személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, 

● különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden 

adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

● adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 
vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törése 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, írisz kép) rögzítése 

● adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja, 

● hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez 

● nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

● adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

● adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából 
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel, 

● adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége, 

● adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy 
számára 

● harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, 
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló 
műveleteket végeznek, 
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● az adatkezelés korlátozása: a tárolt adatok zárolása az adat további kezelésének 
korlátozása céljából történő megjelölése útján, 

● adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 
már nem lehetséges, 

● adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, 

● adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz 

● címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 
adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz, 

● adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, 
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

IV. A személyes adatok kezelésének a célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, időtartama 

A.) Az adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő szerződéses kapcsolatának létrehozása, az 
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénylése és teljesítése. 

B.) Jogalap 

1.) adatkezelés elsődleges jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez. 

2.) Másodlagos jogalap: az Adatkezelő szerződési kötelezettségének teljesítése, a 
szolgáltatás nyújtása, 

3.) Harmadlagos jogalap: jogos érdek 

4.) Negyedleges jogalap: jogi kötelezettség teljesítése 

ad 1.: Az adatkezelés a Megbízási szerződés adatlapjának kitöltésével indul, a személyes adatok 
pontos közlése a megbízás és az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítésének 
feltétele. A Megbízási szerződés-minta jelen tájékoztató 1. mellékletét képezi. 

Marketing célú megkereséshez az érintett külön határozott írásbeli hozzájárulása szükséges. 

ad.2.: Az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítéséhez, a biztosításközvetítői tevékenység 
ellátásához kezeli a személyes adatokat, ez kiterjed a biztosítási szerződés megkötésére, 
teljesítésére, megszüntetésére, továbbá a kárrendezési eljárásban történő közreműködés 
nyújtással, valamint a személyes adatokat továbbítására a szerződés megkötésében érdekelt 
biztosító társaságoknak. 

ad 3.: Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy munkavállalói, szerződéses partnerei és a vele 
megbízási jogviszonyt létesítő szerződő Érintett személyes adatait kezelje. 

ad. 4.: Az Adatkezelő biztosításközvetítői tevékenységét speciális jogszabályok rögzítik, jogi 
kötelezettsége ezeknek a jogszabályoknak a betartása, ennek érdekében a szükséges 
mértékben kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (felügyeleti szervek, stb) 

C.) A személyes adatok kezelésének időtartama: 

Az Érintettek adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrizzük. 
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D.) Speciális szabályok jogi személy ügyfeleknél: 

A kezelt személyes adatok köre: jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók és egyéb szerződéses 
partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai, azaz a természetes személy 
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója. 

V. Adatvédelmi tisztviselő 

A Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kft a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi 
előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében 
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki. 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr Simó Veronika 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adattiszt@gmail.com 

VI. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő fő tevékenysége a biztosításközvetítés, a biztosítási igény felmérése és a 
megbízási szerződés adatlapjának kitöltése után a cég megkeresi a biztosító társaságokat és a 
nekik továbbított személyes adatok és egyéb információk alapján szerződési ajánlatokat kér 
be. Az adattovábbításhoz rendelkeznie kell az Érintett hozzájárulásával, amit a Megbízási 
szerződés aláírásával ad meg az Érintett. 

Az Adatkezelő egyébként a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik 
személynek nem adja tovább. 

VII. Adatvédelmi incidens 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok integritása és bizalmas jellegének a 
sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz és 
tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze. 

Adatvédelmi incidensre gyanút adó esemény észlelésétől számítva 72 óra áll rendelkezésre, 
hogy az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő bevonásával eldöntse a további szükséges 
lépések. Észlelésnek számít az Érintett bejelentése is. Az Adatkezelő adatvédelmi incidens 
kezelési folyamatot működtet, melyet belső szabályzatban rögzít. 

VIII. Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatairól 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai 
kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), 
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e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az Adatkezelő törölje (a törléshez való jog), 

f) kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassam más 
adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog). 

g) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és 

h) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog). 

Hova forduljon az Érintett? 

Az Érintett a kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése 
érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 
napon belül írásban nyújt tájékoztatást. 

E-mail cím: alkusz@dariuskincse.hu 

Levelezési cím: 1149 Budapest, Egressy út 2. fsz/2. 
Telefonszám: +3620-282-7940 
 
Megkeresheti az adatvédelmi tisztviselőt: 
 
Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr Simó Veronika 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adattiszt@gmail.com 

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen 

1. Az Érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz 
 
Az Érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén 
az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
eljárást indíthat. 
 
A NAIH elérhetőségei: 

Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://www.naih.hu 
 

 
2. Adatvédelmi hatósági eljárás 

 
A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható. 

A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya, körülményei, kihatása határozza meg. 

3. Az Érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól 
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Az Érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat. 

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók minden esetben törekednek arra, hogy az Érintett 
észrevételeit, kéréseit a lehető legrövidebb időn belül orvosolják. 

IX. Adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő az adatok tárolására, valamint az adatok egyes biztosítók felé történő 
továbbítása, valamint feladatai ellátása és a társaság működtetése céljából Adatfeldolgozót 
vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó megbízás alapján, az Adatkezelő nevében és javára végez 
meghatározott adatkezelési feladatokat. Az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy a 
mindenkori Adatfeldolgozó tevékenysége megfelel az Infotv és a GDPR követelményeinek.  
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve nyilvánosságra hozza 
Adatfeldolgozóit. 

 

JADE-SZOFT Szolgáltató Kft Bázisnet Rendszerház Kft. 

székhely: 2094 Nagykovácsi, Petőfi u. 8. székhely: 9022 Győr, Kiss János u. 18. ⅔. 

cégjegyzékszám: 13-09-200020  cégjegyzékszám: 08-09-012730 

adószám: 13861252-2-13  adószám: 13414575-2-08 

telefonszám: +36 30 485 1499 telefonszám: +36 96 518 675 

képv.: Bunkoczi Tamás képv.: Fodor Zoltán 

 

ACS Könyvelő Betéti Társaság TriSys IT Solutions Kft 

székhely: 1172 Bp., Nagyréde utca 27. székhely: 1133 Bp., Kárpát utca 31.-37.  

cégjegyzékszám: 01-06-747014 cégjegyzékszám: 01-09-335959 

adószám: 21150117-1-42 adószám: 26627746-2-41 

telefonszám: +36 20 422 5817 telefonszám: +36 1 802 6010 

képv.: Dóczi Jánosné képv.: Mészáros Etele, Fekete István, Turán István 

 
  
 
 
 
X. Egyéb adatkezelések 

1. Munkaszerződéseket, egyéb, a cég tevékenységét biztosító szerződéseket és iratokat 
az új jogszabályok szerint fokozott gondossággal készítjük el és zárt irattárban őrizzük. 
Ennek részletes szabályait a Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk rögzíti. 

2. Cégünknél önálló adatkezelési jogcím a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés, mely jogos érdek a működésünk biztonsága, a ránk bízott vagyon, így a 
személyes adatokat tartalmazó, hordozó eszközök biztonságos tárolása. 
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3. Jogi kötelezettség teljesítéséhez a jogszabályok által előírt mértékben és ideig őrizzük 
üzleti partnereink, szerződési kötelezettségekhez kapcsolódó adatkezelésünk, illetve 
munkavállalóink adatait. 

4. Marketing/elektronikus levél fogadásáról és az ehhez kapcsolódó személyes adat 
kezeléséről az Érintettnek a megbízási szerződésben van alkalma írásban nyilatkozni. 

5. Panaszkezelés: a megbízási szerződés tájékoztatást ad a panaszkezelés idejéről, 
helyéről. Panaszt csak ügyfél tehet, akinek személyes adatait a megbízási szerződés 
megkötésekor az Adatkezelő már rögzítette. A panasz ügy lezárását követően az 
panaszkezeléshez kapcsolódó adatot és információt töröljük. 

6. A www.dariuskincse.hu weboldalon felveheti cégünkkel a kapcsolatot, ekkor kizárólag 
azokat a személyes adatokat kérjük el, amelyek a kapcsolat felvételéhez és a 
kapcsolattartáshoz szükségesek. Ezek: Név, telefonszám, e-mail cím. 

A Weboldal adatkezelési tájékoztató  elolvasását a weboldalon ki kell pipálni, ezt 
elolvasva egy link segítségével jut el az érintett az adatkezelő általános Adatkezelési 
Tájékoztatójához. 

Amennyiben nem jön létre szerződéses kapcsolat cégünk és az Érintett között, az 
Érintett személyes adatait töröljük. 

XI. Adatbiztonság 

Adatkezelőként cégünk gondoskodik az adatok biztonságáról mind technikai, mind fizikai 
értelemben, továbbá megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az 
informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. 

Adatkezelő a rábízott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel, (jelszavak használata 
stb.) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

A papíralapon őrzött ajánlatokat, szerződéseket zárt irattároló szekrényekben tároljuk. 
Ügyfelek csak az arra kijelölt helyiségekben tartózkodhatnak. 

A cég működéséhez kapcsolódó eljárási, szervezési, adatbiztonsági szabályokat és a home 
office-al járó speciális biztonsági szabályokat a Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági 
Szabályzatban rögzítjük 

melléklet: megbízási szerződés minta az ügyfelek számára 


