Az OTP Csoport partnere

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A GROUPAMA FELVEZETŐ KÖR RENDEZVÉNYRE TÖRTÉNŐ
ONLINE JELENTKEZÉSHEZ
Adatkezelési tájékoztató:
A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: társaság, vagy biztosító), mint
adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Groupama FELVEZETŐ KÖR
rendezvényen való részvételre jelentkezzen, melyet az online felületen jelentkezéssel tud megtenni.
A jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezelése az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történik.
Az adatkezelés szabályaira a GDPR (Európa Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Infotv.) rendelkezései, és a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Az adatkezelő adatai
Adatkezelő neve:
Groupama Biztosító Zrt.
Elérhetőségei:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Web: https://www.groupama.hu/
felvezetokor@groupama.hu

Nyereményjátékban való részvétellel
kapcsolatos adatkezelés:
Érintettek köre: a rendezvényre jelentkezni kívánó személyek

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Az adatkezelés célja:
- a rendezvényen való részvételhez szükséges jelentkezés és a regisztráció, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztató információk
megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás
indoklás nélkül, bármikor visszavonható.
A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, neme és e-mail címe. Az e-mail
címen kap visszaigazolást a regisztráció sikerességéről. Minden résztvevő
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, maximálisan a rendezvény lebonyolítását követő 30 napig
Az adatokhoz való hozzáférés: a megadott adatokhoz csak jogosultsági engedéllyel rendelkező munkatársak, megbízottak férnek hozzá a
Társaság belső szabályzatai szerint. az adatok tárolása az adatkezelő saját
felületén történik.
A rendezvényen video és képfelvétel készülhet. A felvételek elkészítéséről
és felhasználásáról külön tájékoztató készült, mely elérhető a regisztrációs
felületen.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását az adatkezelő itt feltüntetett elérhetőségein.
Bejelentés tehető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben a személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi panaszt,
kérelmet Társaságunk nem rendezi megnyugtató módon, illetve amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett
be (vagy fennáll annak közvetlen veszélye).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postai levelezési cím: 1363. Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén
jogosult bírósághoz fordulni.

