
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Regres-Car Biztosítási Szaktanácsadó Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes 

adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

Rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, 

felhasználja. Ennek során a hazai jogszabályokat betartva – kiemelten a 2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv.) – arányosan 

alkalmazza a technika fejlettség jelenlegi szintjén a lehető legcélravezetőbb védelmet. 

Az adatok kezelésével összefüggésben az Regres-Car Biztosítási Szaktanácsadó Kft. ezúton 

tájékoztatja jelenlegi és várható ügyfeleit (a továbbiakban: Érintettek) az általa kezelt 

személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, 

valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

ADATKEZELŐ  

Név: Regres-Car Biztosítási Szaktanácsadó Kft. 

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. 

Postacím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. 

Telefon: 06 20/ 2476-621 

E-mail cím: kozpont@regrescar.hu 

Cégjegyzékszám: 11370943-2-03 

 

ADATFELDOLGOZÁS  

Elektronikusan a weblapokon keresztül vagy email útján:  

Weboldal: www.regres-car.hu, www.karteritesem.hu, 

Email: kozpont@regrescar.hu 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének 
ellenőrzése, az ügyfelek minőségi kiszolgálása és a visszaélések megakadályozása érdekében 
rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók 
azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához és a visszaélések megakadályozásához 
*GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja+, illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre. azonosítószám, dátum, időpont, a felhasználó eszközének IP címe, az 
eszközével, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatai (mint pl. az 

http://www.regres-car.hu/
http://www.karteritesem.hu/


internetezésre használt eszközének típusa, képernyőjének mérete, felbontása, a böngésző 
neve, nyelve, verziója).Ezek az adatok az ügyféllel történő kapcsolat létrehozására szolgálnak.  
Az adatkezelés időtartama: három hónap. Későbbi szerződés kötést követően a szerződés 
megszünését követő 2 év. 
A Regres-Car Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval 
nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett 
azonosítására nem alkalmasak. 

FOGALMAK 

„adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 
„az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 
„profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják; 
„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
„ügyfél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek ügyfélnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 



megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL  

Az Érintettnek  joga van arra, hogy Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel 

kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő 

milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz 

hozzáférést kapjon. Az érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban 

köteles eljuttatni Adatkezelő részére és az igényelt adatokat Adatkezelő írásban 

(elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. Adatkezelő szóbeli tájékoztatást 

ezzel összefüggésben nem ad. 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki: 

kezelt adatok körének meghatározása: a weblap ürlapján megadott adatok: NÉV, E-mail, 

TELEFON 

adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,  

adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek e továbbításra 

a későbbiekben illetve az adatforrás megjelölése. 

Bármely weblapunkról vagy email címünkre beérkezett kérdés, tájékoztató kérés, vagy 

levelezésen keresztül beérkezett személyes adatot a lehető legrövidebb ideig tartunk meg. 

Nyilván ha Ön szerződik valamely képzésre akkor a szerződés végéig megtartjuk. 

A közösségi lapokon történő kapcsolattartás a közösségi lapok adatvédelmi elvei alapján 

történik, onnan nem emelünk át személyes adatokat és nem kapcsoljuk össze az irodáinkban 

lévő személyes adatokkal. 

FACEBOOK: 

Adatkezelő általa üzemeltetett megfelelő Facebook profillallal-rendelkeznek. 

(https://www.facebook.com/regrescarkft.rc/?ref=br_rs) 

A Facebook oldalakon személyes adatokat az adatkezelő nem kezel.  

Minden ilyen irányú tevékenységet átirányít az ügyfélszolgálat felé. 

A facebook adatvédelmi szabályzata:https://www.facebook.com/privacy/explanation 

INSTAGRAM: 

Az adatkezelő mint szolgáltató az Instagrammon nincs jelen. 



ADATTOVÁBBÍTÁS 

Amennyiben már élő szerződés van közöttünk úgy Ön kérheti adatai továbbítását más 

szolgáltatóhoz, ügyfélhez. Tudnia kell, hogy a továbbított adatokat minden érintett kizárólag a 

szerződéses feladata teljesítése érdekében használhatja a szükséges ideig, azokat további 

felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem 

jogosult. Ebben az esetben az adattovábbítás célja nekünk mint adatkezelőnek a szerződéses 

feladatainak teljesítése.  

A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek kivételével (pl. büntetőügy ) illetve 

szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem 

tesszük hozzáférhetővé. 

JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE  

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése az EU-s és a hazai 
jogszabályoknak megfelelően történjen, ezért külsős független adatvédelmi tisztviselőt vesz 
igénybe. 
 
Elérhetősége:  
Vinter József; e-mail: info@infobase.hu, tel.: +36 20 567-9300; +36 30 5655-119 
 
Ha úgy érzi hogy az adatkezelő az adatvédelemnek ennek ellenére sem felel meg, kérjük írjon 
nekünk a kozpont@regrescar.hu e-mail címre vagy postai levél útján a Regres-Car Kft.  6200 
Kiskőrös, Petőfi tér 9.. címre. 
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették az Ön személyes adatait az irányadó jog-szabályok 
szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel kijelölt szervnél: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://naih.hu 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
illetve a helyi bíróságnál. 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE  

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a 
felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és 
számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett 
intézkedéseket. Ha az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár 
az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 
órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 

ADATBIZTONSÁG  



Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapján keresztül 
történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az érintett a 
honlapon közzétett értesítéstől számított 15 napon belül írásban nem közli a módosítással 
kapcsolatos esetleges kifogásait, a módosított Adatkezelési Tájékoztató a felek között a 16. 
napon, hatályba lép. 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. december 01, napjától érvényes. 
Ez az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:  
http://karteritesem.hu/data/gdpr.pdf 

http://karteritesem.hu/data/gdpr.pdf

