
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Adatkezelő:  

 

Neve: GLOBAL CÉGCSOPORT 

Global Biztosítási Alkusz Kft.  
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Kossuth utca 16. 
Adószám: 1473614-1-08 
Cégjegyzékszám: 08-09 017998 
Global-Europe Szolgáltató Kft.  
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Kossuth utca 16.  
Adószám: 25456941-2-08 
Cégjegyzékszám:08-09017998 
Globhouse Ingatanközvetítő és Beruházó Kft. 
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Kossuth utca 16. 
Adószám: 14360572-2-08 
Cégjegyzékszám: 08-09-016546 
Begina’s Biztosítási és Szolgáltató Bt.  
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Kossuth utca 16. 
Adószám: 21399563-1-08 
Cégjegyzékszám:08-06-010716 
 

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH–146670/2018  

Adatkezelő képviselője: Fazekas Norbert ügyvezető, Paszterkó József ügyvezető  

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@legjobbalkusz.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő: Bartha Milán Attila, elérhetősége: dpoglobal2018@gmail.com 

  

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó 

tagállami jogszabályok mentén.  

 

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy 

visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon 

történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen 

értesítésével valósul meg.  

 

2. Adatkezelés célja:  

 

Hitel és egyéb pénzügyi szolgáltatás(ok) nyújtása és ennek keretében:  

mailto:info@legjobbalkusz.hu


Adatkezelés jogalapja: megbízási szerződés  

 

• A szerződő azonosítása, a többi szerződőtől való megkülönböztetése  

• Kapcsolattartás, ügyfél elégedettség mérése  

• A szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenetek küldése  

• A szolgáltatáshoz kapcsolódó telefonhívások indítása  

• Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások  

 

Az adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás 

elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.  

A kezelt adatok köre:  

• név  

• email cím  

• telefonszám  

• születési hely, dátum  

• anyja neve  

• pénzügyi adatok  

• bankszámlaszám  

• irodánkba belépéskor kamerafelvétel  

• személyi igazolvány szám  

• lakcím  

• lakcímkártya szám  

3. Érintettek köre:  
 

A Global Cégcsoport-tal (lásd a tájékoztató elején) megbízási szerződést kötő 
fogyasztók és jogi személyek.  
 

4. Az adatkezelés időtartama:  
 
• Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő  

• Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a 

szerződés lejáratát követő 8 év elteltével  

• Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig  

• Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig  

 
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:  
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött 
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.  



 
A címzettek kategóriái:  
• Magyarországon bejegyzett székhellyel működő pénzintézetek  

• JADE-Szoft Szolgáltató Kft.  

• SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Kft.  

 
Szigorú számadású nyomtatványok esetében a törvény által meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hivatal (NAV, MNB).  
 
6. Az adatok megismerésére jogosultak köre:  
 
A megismert adatokat az adatkezelő az 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) 
kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő 
alkalmazottai, szerződött alvállalkozói és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai 
ismerhetik meg.  
 
A felvételeket az adatkezelő a 5. pontban megjelölt vagyonvédelmi szolgáltató 
kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.  
 
Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az 
Adatvédelmi Felelős, az ügyvezető, és a kamerarendszert működtető Multialarm Kft 
férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a 
fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben 
a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie. 
  
Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet 
a társaság 1 évig tárol.  
 
7. Adatok nyilvánosságra hozatala: 

 

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.  

 

8. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:  

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági 

Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM 

továbbítja.  

 

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:  

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek 

érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz 

annak érdekében, hogy:  



• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;  

• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való 

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen 

hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;  

• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő 

adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;  

• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 

védelméről.  

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági 

intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a 

véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, 

továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen.  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas 

kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul 

értesíti az Érintettet.  

 

Az Adatkezelő, amennyiben Érintett adatának továbbítása szükséges, gondoskodik a 

továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az 

Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű 

felelősséggel tartozik. Adattovábbítás történhet: lásd I. Melléklet. 

Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik 

arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben 

védve legyenek.  

 

10. Az érintettek jogai:  

 

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél  

• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,  

• kérheti adatainak helyesbítését,  

• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,  

• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.  

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.  



Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el 

az Adatkezelő számára.  

• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés 

szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében 

kezeli.  

• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról  

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – 

kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – 

elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről 

az Érintettet írásban tájékoztatja.  

 

10.1 A tájékoztatás költsége:  

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal 

díjmentesen biztosítja.  

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, 

melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.  

 Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített 

költsége, mint óradíj.  

 A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.  

 Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége 

önköltségi áron és postázási költsége.  

 

10.2 Tájékoztatás megtagadása:  

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra 

vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért 

információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.  

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha  

 egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a jogai 

gyakorlására irányuló kérelemmel.  

 

10.3 Tiltakozáshoz való jog:  



 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos 

érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető 

legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és 

a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban 

továbbította az Érintett adatait.  

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, 

melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, 

ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által 

meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.  

 

 

 

 

 

11. Jogorvoslat:  

 

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás 

megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, 

mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.  

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál :  

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,  

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 

 

 

 

 



I. Melléklet 

Adattovábbítás esetén az alábbi intézmények felé történhet adattovábbítás az alkuszi és 

biztosítási tevékenység kapcsán. Az adatok továbbítása esetén az adattovábbítások címzettjei 

külön adatkezelőknek minősülnek. Az adattörlési kérelmeket és az egyéb adatkezeléssel 

kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket az érintetteknek minden adatkezelőnél külön-külön 

kell megtenniük, az alábbi elérhetőségeken:  

1. Bankintézmények 

 

• OTP Bank Nyrt. 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.  

Cégjegyzékszáma: 01-10-041585 

• OTP Jelzálogbank Zrt. 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-044659 

• OTP Ingatlanlízing Zrt. 

Székhelye:: 1012 Budapest,Vérmező út 4. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-041465 

• Merkantil Bank Zrt. 

Székhelye: 1051 Budapest. József Attila utca 8.  

Cégjegyzékszáma: 01-10-043876 

Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Asztalán Csaba; 1131 Budapest Babér u. 9. ; 

adatvedelem@otpbank.hu 

 

• MKB Bank Zrt.  

Székhelye: 1056 Budapest Váci u. 38. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952 

Adatvédelmi tisztségviselő: adatvedelem@mkb.hu 

 

• Sopron Bank Burgenland 

Székhelye: 9400 Sopron Kossuth Lajos út 19.  

Cégjegyzékszám: 08-10-001774 

Adatvédelmi tisztségviselő: Varga Tímea; 9400 Sopron Kossuth L. u. 19.  

 

mailto:adatvedelem@otpbank.hu
mailto:adatvedelem@mkb.hu


• Erste Bank Hungary Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 24-26. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041054 

• UniCredit Bank 

Székhely: 1056 Budapest Szabadság Tér 5-6.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041348 

Adatvédelmi tisztségviselő: adatkezeles@unicreditgroup.hu 

 

• Oberbank AG 

Székhelye: AT-4020 Linz Untere Donaulände 28. 

Cégjegyzékszám: 01-17-000456 

Adatvédelmi tisztségviselő: 3 Banken IT Gmbh; AT-4020 Linz Untere Donuaulände 

28.  

 

• Budapest Bank Zrt. 

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út  

Cégjegyzékszám: 01-10-041037 

Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Dósa Imre 

 

• TakarékBank Zrt.  

Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.  

Cégjegyzékszáma: 01-10-041206 

Adatvédelmi tisztségviselő: Tel.: 06-1-202-3777 email: adatvedelem@tbank.hu 

 

• Raiffeisen BANK 

Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042 

Adatvédelmi tisztségviselő: info@raiffeisen.hu 

 

• K&H Bank 

Székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 1. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041043 

Adatvédelmi tisztségviselő: Kaldau Dániel; DPO@kh.hu 

mailto:adatkezeles@unicreditgroup.hu
mailto:adatvedelem@tbank.hu
mailto:info@raiffeisen.hu
mailto:DPO@kh.hu


 

2. Lakástakarék 

 

• OTP Lakástakarék Zrt. 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-043407 

• Erste Lakástakarék Zrt.  

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő út 24-26. 

Cégjegyzékszám 01-10-047080 

 

• Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 

Székhelye: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047740 

 

3. Biztosítók 

 

• AEGON Magyarország Zrt 

Székhelye: .1091 Budapest, Üllői őt 1.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041365 

 

• Allianz Hungária Zrt.  

Székhelye. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52 

Cégjegyzékszám: 01-10-045969 

Adatvédelmi tisztségviselő:  dr. Halustyik János; 1368 Budapest Pf.: 191. 

 

• Generali Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041305 

 

• Genertel Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

Cégjegyzékszám: 01-10-045704 

Adatvédelmi tisztségviselő: Tel.: +36 1 288 0000 email: genertel@genertel.hu 

mailto:genertel@genertel.hu


 

• Groupama Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1146 Erzsébet királyné útja 1/.C. ép. 

Cégjegyzékszám: 01 10 041071 

Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@groupama.hu 

• K&H Biztosító 

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  

Cégjegyzékszám. 01-10-041919 

Adatvédelmi tisztségviselő. Kaldau Dániel,  DPO@kh.hu 

• Signal Iduna  

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u 50. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042159 

Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Kőmíves Balázs; adatvedelem@signal.hu 

 

• UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041566 

Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Soós Lívia. adatvedelem@union.hu 

 

• UNIQUA Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041515 

Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Amigya Andrea; adatvedelem@uniqua.hu 

 

•   Wáberer Hungária Zrt.  

Székhelye: 1211 Budapest, Szállító utca 4. 

Cégjegyzékszám: 01-10-046203 

Adatvédelmi tisztségviselő: ugyfelszolgalat@wabererbiztosíto.hu 

 

•     Colonnade Insurance S.A.  

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. 

Cégjegyzékszám: 01-17-000514 

Adatvédelmi tisztségviselő: dpo@colonnade.hu 

https://www.google.hu/maps/place/1114+Budapest+Hamzsab%C3%A9gi+%C3%BAt+37.
mailto:adatvedelem@groupama.hu
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mailto:adatvedelem@union.hu
mailto:adatvedelem@uniqua.hu
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mailto:dpo@colonnade.hu


•     Európai Utazási Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.  

Cégjegyzékszám: 01-10-043228 

Adatvédelmi tisztségviselő: ugyfelszolgalat@eub.hu 
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