Tájékoztató a marketing célú adatkezelésről
Adatkezelő: Marathon Insurance Zrt. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. Adószám: 23088740-2-08
Cégjegyzékszám: 01-10-046907 ; Tel.: +36 20 44 77 555; E-mail: info@marathoninsurance.hu);
Adatfeldolgozó: Jaguár Média Kft. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10. cégjegyzékszám: 01-09961644)
1, A tájékoztató elfogadásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy az Adatkezelő az
általad önkéntesen megadott személyes adatokat (Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám,
születési év, irányítószám), a veled való marketing célú kapcsolattartás céljából visszavonásig kezelje,
és Adatkezelő ajánlataival közvetlen üzletszerzés céljából időről időre telefonon, vagy egyéb,
elektronikus és más formájú kommunikációs eszközön keresztül megkeressen.
2, A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, születési év, irányítószám.
3, Az adatkezelés célja: reklám közlése közvetlen megkeresés módszerével.
4, Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja
meg, hogy az Marathon-val kapcsolatba lép, és kezdeményezi az Marathon eljárását (GDPR 6/1/b)
Amennyiben az érintett adatait az Marathon felveszi, a hozzájárulást az érintett az adatkezelési
tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet
elfogadásával történik.
5, Az adatszolgáltatás helyéül és eszközül szolgáló honlap működtetését és a megadott adatok
feldolgozását a Jaguár Média Kft. (Adatfeldolgozó) végzi.
6, Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulásodon alapuló adatkezelést az adatszolgáltatást követően
közvetlenül megkezdjük.
Tájékoztatunk, hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés
céljához elengedhetetlenek. Ezen személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá,
akik hozzáférése elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés szempontjából.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: Bejelentés alatt
7, Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással
kezeljük, valamint minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést megteszünk adataidnak
védelme érdekében. Felhívjuk a figyelmed, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Te felelsz.
Kérjük, csak a saját személyes adataid add meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra
csak az érintett meghatalmazásával vagy jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltatsz, vagy
másvalaki személyes adatait adod meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi,
büntetőjogi, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek ellened.
8, Hozzájárulásod megadásával kijelented, hogy elolvastad és megértetted a marketing célú
adatkezelésről szóló tájékoztatót, tisztában vagy azzal, hogy a fentiek szerint jogodban áll az
adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheted személyes adataid törlését, zárolását és
helyesbítését, tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, továbbá tisztában vagy a fentiek szerinti jogorvoslati
lehetőségekkel is.
9, Tájékoztatunk, hogy a közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozatod bármikor
korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatod névvel és lakcímmel ellátott és az

Adatkezelők fenti postai címére megküldött vagy a következő e-mail címekre megküldött
nyilatkozattal:
info@marathoninsurance.hu
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat
Az Érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint érvényesítheti adathordozhatósági jogát. További információért olvassa el a GDPR 13-19.
cikkelyeit.
Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az
Adatkezelő következő elérhetőségein teheti meg:
Postai úton:
Marathon Insurance Zrt.
9022 Győr Czuczor Gergely utca 13.
Elektronikusan, e mail üzenetben:
info@marathoninsurance.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége: Tóth Melinda
info@marathoninsurance.hu
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén a
GDPR 78-as cikkelye alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható. Az Marathon kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről
és eszközeiről.
A Bővebb adatkezelési tájékoztató
megtalálható a Marathon weboldalán a
www.marathonlife.hu oldalon.

