
Magyar Posta Biztosítő Zrt.
í5J5 Budapest Pf' 952 . Ugyt'élszalgálat: aó 4a 2a0 48a . Fax: 0ó 1 423 1299 . www'nPb'hu

(P0sta
\ Biztosító

É





Nyilatkozat
adaÍkezeléshez valő hozzájárulásről kárrendézésl elárás során

Magpr Posta

.ÁD

A Magyár Po'tó B|ztoJÍtó Rt. által k6zolt ádátok a biz'
tosl!ókról és ! blltoítás tevókenység.ól ,.óló 2003. óv Lx'
töNény 153' s_a éÍtelmében bl*osÍtásl tltoknák miósüln€i
é9 azok €.k akkÓrádhátók kl hármadik széméynék' ha

á) é biztosító' ügle e, vagy annak tóruényes képviselójo a kÉzol-
gáltatható biztosítésl titokkórt pontosan megjélólvé, eÍe
vonatkozóan írásbán íelmentést ad,

Hoaájárulok ahhoz' hogy á Magyar Posta Bizto!ító Rl' ó

b.!.!.tb.n éínt.tt géPjármÍIv.m korábl! 
'ar0lónlÍ. 

vo-
nátkozó .dat.lt a téBbiztosítókól kikérje, és ezúton íelhót6l-
mázoh Válaménnyi b]áÓ5itótá.5asé9ot' hogy é b?le9etbéh éÍ]n-

tet1 gépjámúvem valárénnyi káreséményérc, és biztosítési

'.íódése 
re Vonatko!ó i.formécióit á Mégyér PÓsta BiáÓsÍtó

Rt jek kíEndezés céljábó áiadja'

HÓzáiáruok. hogya lVagyal Posta Biztoító Rt' a b.l.!ét tóbbl
rólztvévEénék más b ztoítótá6a5égoknál (táGblzlosítÓk)

íénná ó cós.o_' kótelezó gépjámúJe]e]ó*ég b]ztosítási
szeÉódése]nok ádatatt' vagy az én ilyen jellegű szénódése]m

kap6án a tárebiztosltókná, a jelén kár€semény következtébér

me9ind!ló káÍe.dezési ejárások lefol',tétásához 9Ükséges

.datáIm.t atái9biztoítóknak átadia'
HozÁláfulok továbbá 6hho2, hogy az ilyén módon átadott

adatÓkat a táubiztositók a kétrendezési éljálásáik !o'án

Hoaájáruásomát adom ahhoz, hogy a lvagy Posta Biztoító
Rt.'zénély'lonosÍtó lgazolványomról és a ká.rendé2é.h.'
6:üké9ét egyéb hátokÍól a kéíendezési a]jálá5 léíolytátásá

édekébe. másotátot ké5zítsen, Vagy éz.álta]am készhétt

r.so álor le/e''e

A2.lábbi két Pontra éák akko. vonatkollk E Íéll'EtslmázÁ'

.oD, áménnylb€n á bal*ét k5P.sán 62ónéJyl 
'6.ül6st 

.z...
védtém:

Hoz1ájáru]ok ahhoz, hogy a káresemény kapcsán b€következett

séÉéséimmel kópcsolatban a Magy& Posla Bi7tosftó Ri' az

.gélz!égogyl állaPotomÉ vonatkozó kÚ ön|eges ad.talmlt
ó káíeidezés céljábó ke.€l. ós azokat a káí6ndezé5i Íótokkal

Hozájí!]ok ahhoz' hogy ó N4é9yár Posta B]ztosÍtó Rt. ké'élő'

oruos.lfrát mégkéré3!é' és azokat íe]hataLhézom_, hogy

e9ésóé9ü9yi á]lápotomra vonatkozó külón]eges adát.lh .
kárendezés céljábó] a Magyar Posta BktosítÓ Rt''nekkl.dják'

s'Í!.té<kör' náv Íám.nnv6e. már mint.7 él8zö:

s,lildá. JtrÜíá íév hÁ naól:

1.

b) e töryény alapjén a tjtoktaitá9 kótelelg1tség nem á íenn'

Koltl

Tudohásul Veszefi, hÓgy a N4agyár Posta BiztosÍtó Rt' a!z€m&
|yo!, beleénve á külónl69e3 ádátaimát azon ld6t.rtam álatt

kélell, aBedd|g ó bjztosítási jogviszonnyal Vagy a kár€3&
ménnyét kEpcsolatbán lgény éruóny€sfthetö illetv€ améddig
éz adatkezelést jogszEbály köt€lező.n ólílrja'

Tudomésul Veszem' hogy !:émélyé3 ádátalm k€2.lé3ér6l
táJéko't.tá't kérhgtek' kélhetem azok héIyélbftését, il etve_
a jogs:abályban é]léndék édátkézelések kivételével _ azok töF
létlt l.' A blitÓsító. mint sdatke,é ő, kólésem'6 tdlókortBtást

köieleg adij égemrc áz á tála kezet adata]mlól é5 a tóNény-

ben mé9hniálozot[ köÍben az adatkezelé5 körülményeiól'

Tudomásom V.n aíól' hogy szénélye! .d.tslm k.!.l&e
(tovébbTtása) éllén tlltákozltátofr akkor, ha áz kizálólagaz adat_

kezeó Vagy áz adálátvevő jogánakvagyjogos érdekének éfué_

nyesltéséhez *ijks_áges, klVéVé' ha az adatkeze ést töNény ren'
de]té el' T táko:hatom továbbá ább.n az esétben is, hé a lih8-
kozás jogá.ák gyakor]égét egyébként töNény lehetóvé teszi'

A biztoító, m]nt adatkezeő köteles bejélentésemét a töNény

olóilásasze'i.tliv7s9éjr|Ás eao.1 1ásbaatajéloíal1'

Jog.lm mo$éÉé3. esétén, a biztosító' mint adatkezoó ellen

bÍró9ághoz fordulltatok' A biutoshó, miit ódatkezeló köteles

megtéIit€ni igázot kéÍomat anny]ba., anennyiben áa jog-

éllenes adétkezelésel vágy a technikai ádatvédelem köve1el_

ményeinek megyegésével okozta'


