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Általános információk

Köszönjük weboldalunk és vállalatunk iránti érdeklődését.
Weboldalunkon számos más weboldalra mutató linket talál, ezek kizárólag információs célokat
szolgálnak. A külső linkeket gondosan ellenőrizzük. E külső linkek tartalmáért és biztonságosságáért
azonban felelősséget nem tudunk vállalni.
Személyes adatai védelméről azok rögzítése és kezelése, valamint weboldalunk felkeresése során
gondoskodunk. Ennek során minden jogszabályi rendelkezést betartunk. Az ide kapcsolódó részletes
információkat lásd az alábbiakban.

1.1 Az Ön adatainak kezelését végző adatkezelő
Név: Nefár-Mediátor Kft.
Levélcím: 1108 Budapest, Újhegyi út 14.
Faxszám: 06 (1) 236 1151 / E-mail: titkarsag@nmediator.hu
Weboldal: https://www.nmediator.hu
E-mail cím: titkarsag@nmediator.hu
Az adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseit e-mailben illetve postai úton a fenti elérhetőségekre kérjük
küldeni.

1.2 Illetékes felügyeleti hatóság
Magyar Nemzeti Bank Felügyelete / Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Web: http://felugyelet.mnb.hu/ Telefon: 06-40-203-776
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók 777
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Kezelt adatok

2.1 Milyen személyes adatokat kezelünk és honnan származnak ezek?
Többek között olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket az üzleti kapcsolatok keretében Öntől kapunk:
A személyes adatok közé tartoznak a személyi adatok (név, cím, elérhetőség, születési dátum és születési hely,
állampolgárság, szakmai adatok, stb.), az azonosítással kapcsolatos adatok (pl. igazolványadatok) és a
hitelesítéssel kapcsolatos adatok (pl. aláírás-minta). Továbbá ilyen adatok lehetnek még a megbízásokkal
kapcsolatos adatok (pl. fizetési megbízások), szerződéses kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos adatok (pl.
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kötvényadatok), károsult vagy károkozó adatai, melyeket ügyfelünktől a kárrendezési eljárás keretében kapunk
meg.
Továbbá olyan adatokat is kezelünk, amelyeket jogszerűen az Önnel kapcsolatban lévő biztosítótársaságok
bocsátanak rendelkezésünkre illetve egyéb nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. cégjegyzék, telekkönyv,
média) jogszerűen szerzünk be.
Tájékoztatási kötelezettségeinknek megfelelően erről Önt tájékoztatni fogjuk (GDPR 13. és 14. cikk).
Nem minden esetben áll azonban teljeskörűen rendelkezésünkre a fentiekben említett valamennyi adat.

2.2 Gyermekek adatai
Alapvetően kiskorú személyekkel nem kötünk szerződést és nincs is rá jogosultságunk. Az online-szerződések
esetében akkor, amikor Ön ahhoz hozzájárul, vagy amikor online szolgáltatást vesz igénybe, stb., akkor Ön
megerősíti, hogy már nem gyermek vagy pedig rendelkezik törvényes képviselőjének a hozzájárulásával. A 16.
életévét be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg,
illetve engedélyezte.

3 A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai
3.1 Szerződések GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja szerinti teljesítése
Mi független biztosítási alkusz és biztosítási tanácsadó vagyunk. Személyes adatait az ügyfelekkel (kliensek) és
szállítókkal fennálló üzleti kapcsolataink keretében kezeljük. Ide tartoznak a biztosítási szerződések
kiajánlásához és megkötéséhez, vagy egyéb előkészítő munkák elvégzéséhez kapcsolódó (pl. levelezés), a
szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítésével és kezelésével kapcsolatos közreműködéshez, különösen
káreseményekhez és biztosítási ügyekkel kapcsolatos tanácsadáshoz kapcsolódó elektronikus úton készült, tárolt
és elmentett (archivált) dokumentumok, valamint az Ön által feltöltött fotók és egyéb iratok. Az
adatkezelésekhez kapcsolódóan további információkat a szerződéses iratok tartalmaznak.

3.2 Jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
Jogi előírások is szükségessé tehetik a személyes adatok kezelését pl.:
• Büntető eljárással kapcsolatos tájékoztatások ügyészségek és bíróságok, valamint a pénzügyi büntető
hatóság felé szándékos pénzügyi vétségek miatt: büntető eljárásrend, pénzügyi bűncselekményekről
szóló törvény
• csalás, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések vagy pénzmosás megakadályozása
• statisztikai célú adatkezelések
• Valószínűsített visszásságok bejelentésével kapcsolatos szabályozások

3.3 Jogos érdekek védelme érdekében történő adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. pont f)
alpontja értelmében
Az alábbi adatkezelésekről van szó:
• IT szolgáltatások és a hálózat- és információbiztonság biztosítása
• Marketing és direktmarketing
• Üzleti tevékenység irányítására irányuló intézkedések, szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése
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• Bírósági és peren kívüli eljárásokkal kapcsolatos jogigények érvényesítése
• Csalás, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések vagy pénzmosás megakadályozása
• statisztikai célú adatkezelések
• Piackutatási célokra történő adatkezelés
• Valószínűsített visszásságok bejelentésével kapcsolatos szabályozások
Ily módon azokon a Nefár-Mediátor Kft. társaságokon kívül, amelyeknek Ön közvetlenül adott megbízást.
A Nefár-Mediátor Kft és egyéb harmadik cégek felé történő adattovábbítással kapcsolatosan fel szeretnénk hívni
a figyelmét arra, hogy kötelesek vagyunk az adattitkot megőrizni és ezért az ügyfelekkel kapcsolatos minden
olyan információ és tény vonatkozásában, amelyet az üzleti kapcsolat alapján ránk bíztak vagy amelyekhez
hozzáférhettünk, titoktartási kötelezettség terhel bennünket. A Nefár-Mediátor Kft minden olyan dolgozója, aki
az Ön adataival kapcsolatba kerülhet, illetve az adatfeldolgozásra szerződött cégek, valamint valamennyi
(al)adatfeldolgozó írásban vállal titoktartási kötelezettséget, továbbá kötelezi magát arra, hogy adatkezelést
kizárólag utasításra végez.

3.4 Adatkezelések, amelyekhez a GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja értelmében Ön
hozzájárulását adja
Olyan esetekben, amikor adatkezelés csak az Ön hozzájárulásával történhet, akkor adatai kezelésére csak akkor
kerül sor, ha az adott célra vonatkozóan ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását megkaptuk.
A kárrendezés során előfordulhat, hogy a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatokat (pl. sérülésekre vonatkozó
adatokat) vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűncselekmények (pl. közlekedési balesetek) elkövetésére (vagy azok
gyanújára) vonatkozó adatokat kell kezelnünk. Ha ezeknek az adatoknak a kezelése amúgy nem szükséges a
szerződés teljesítéséhez, akkor Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezelhessük és a
biztosítótársaságoknak vagy más biztosításközvetítőknek, stb. továbbíthassuk. Arra az esetre vonatkozóan is,
amikor mi az ilyen jellegű adatokat máshonnan (pl. biztosítóktól) kapjuk meg, Ön hozzájárulását adja ahhoz,
hogy ezeket az adatokat a Nefár-Mediátor Kft. kezelje, amelyről mi Önt tájékoztatni fogjuk.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti azoknak az
adatkezeléseknek a jogszerűségét, amelyekre hozzájárulása alapján a visszavonásig eltelt időszakban az Ön
engedélyével került sor.

3.5 Köteles-e Ön személyes adatait rendelkezésre bocsátani? Mi történik, ha ezt Ön nem
szeretné?
Üzleti kapcsolatunk során nekünk számos személyes adatra van szükségünk. Az Ön neve és címe nélkül például
nem tudunk biztosítást ajánlani Önnek. Ha nem ismerjük a káreseménnyel kapcsolatos adatokat, akkor a
kárbejelentésnél vagy a kárrendezésnél sem tudjuk Önt segíteni. Azaz a személyes adatait mindig ott kell
kezelnünk, ahol a szerződés vagy bármely jogi előírás alapján erre az üzleti kapcsolat érdekében szükség van. Ha
ezt Ön nem szeretné, akkor előfordulhat, hogy bizonyos termékekre nem tudunk ajánlatot tenni vagy nem szabad
ajánlatot tennünk, illetve bizonyos szolgáltatásokat nem tudunk vagy nem szabad nyújtanunk Önnek.
Amennyiben mi kizárólag akkor kezelhetjük az Ön adatait, ha Ön ehhez hozzájárulását adta, akkor ezekben az
esetekben Ön nem köteles az adatkezeléshez hozzájárulni és az adatait rendelkezésünkre bocsátani.

3.6 Sor kerül-e automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
is a GDPR 22. cikke 1. és 4. bekezdése alapján?
Nem kerül sor. A biztosításközvetítés során bonitását a hitelinformációs szervezetekhez intézett megkeresések
formájában ellenőrizhetjük. A kapott információk kiértékelése soha nem automatizáltan történik.
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4 Személyes adatok küldése és tárolása
4.1 Kinek továbbítjuk a személyes adatait?
Adatainak védelme fontos számunkra. Ezért alapvetően csak akkor továbbítjuk személyes adatait, ha ez
szerződéssel kapcsolatos vagy jogszabályi követelmény miatt szükséges, vagy ha jogos érdekeink védelme ezt
megkívánja (például konszernen belüli továbbítás) vagy egyéb esetekben, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.
Személyes adatait az alábbi szervezetek felé továbbíthatjuk:
• biztosító társaságok adott esetben egyéb megbízott társbrókerek és egyéb olyan szervezetek felé,
amelyek a konkrét esetben a biztosítások megkötéséhez szükségesek
• közjogi szervezetek és intézmények részére, amennyiben erre jogszabály alapján kötelezettek vagyunk
(pl. felügyeleti hatóságként fellépő iparűzési hatóság, pénzügyi hatóságok)
• általunk megbízott harmadik személyek részére, pl. ügyvédnek. Harmadik személyek szerződésben
vállalnak kötelezettséget arra, hogy az Ön adataival bizalmasan bánjanak és csak a szolgáltatás nyújtása
keretében kezeljék.
• Harmadik fél részére történő adattovábbításra akkor is sor kerülhet, ha Ön az adattovábbításhoz
hozzájárulását adta, pl. káresemény esetén a szakértők részére.

4.2 Személyes adataimat harmadik országba is továbbítják?
Társaságunk nem végez üzleti tevékenységet Magyarországon kívül.

4.3 Mennyi ideig őrizzük a személyes adatait?
Személyes adatait addig mindenképpen megőrizzük, amíg arra az adott célok teljesülése érdekében szükség van.
Továbbá jogszabályi előírások is léteznek arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig vagyunk kötelesek az adatokat
megőrizni. Ezek a tárolási kötelezettségek abban az esetben is megmaradhatnak, ha Ön már nem az ügyfelünk.
Magyarországon hatályban lévő megőrzési kötelezettségeknek többek között az alábbi oldalon olvashat utána:
http://felugyelet.mnb.hu/
Továbbá a vonatkozó törvényi hivatkozások alapján:
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 78. § A bizonylat megőrzése
2000. évi C. törvény a számvitelről, A bizonylatok megőrzése, 169. §
Milyen biztonsági intézkedéseket kell az adatkezelés során betartani?
Az adatvédelem és az adatbiztonság fontos számunkra. Technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk annak
érdekében, hogy az adatkezeléseink biztonságosak legyenek. Ezek az intézkedések különösen a nekünk
megküldött, általunk tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése,
elvesztése, módosítása vagy jogosulatlan közzététele, illetve a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
elleni védelemre irányulnak.
A védelmi intézkedések például modern biztonsági szoftverek és titkosítási eljárások alkalmazását, fizikai
beléptető rendszereket, jogosultságok kezelésére vonatkozó koncepciókat, álnevesítéseket és a külső és belső
támadások elhárítására és megakadályozására irányuló egyéb intézkedéseket foglalnak magukba.
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5 Online média
5.1 Cookie-k
Honlapunkon a legkülönbözőbb helyeken alkalmazunk sütiket (cookie-kat). A sütik a technika jelenlegi állása
szerint programok futtatására vagy a számítógépek vírusokkal való megfertőzésére nem képesek. A cookie-k
alapvetően olyan kisméretű szöveges adatcsomagok, amelyek képesek a felhasználók újra felismerésére,
amennyiben ők az adott honlapot ismételten felkeresik. Ennek során azonban személyes adatokat, mint például
név vagy cím, nem tárolnak el. Ön tehát az érintett információk alapján nem válik azonosíthatóvá.

5.2 Google Analytics webelemző rendszer
Annak érdekében, hogy ajánlatainkat az Ön igényeihez tudjuk igazítani és elemezni tudjuk, hogy Ön hogyan
használta ezeket az ajánlatokat, a Google LLC („Google”) Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, Google Analytics webelemző rendszerét használjuk. A Google Analytics ehhez olyan sütiket használ,
amelyek egy perc elteltével törlődnek, és amely az egy felhasználó által indítható kérések számát korlátozza
(gat) illetve olyanokat, amelyeknél a rendszer Önt, mint az adott weboldal látogatója 24 órán keresztül (gid)
vagy 2 évig (ga) eltárolja. A Google Analytics egyértelmű kliens azonosítót (Client ID) használ annak
érdekében, hogy a felhasználót a jövőben azonosítani tudja. Ezt a kliens azonosítót (Client ID) használja a
Google Analytics a sütikben.
Milyen adatokat lehet ily módon megszerezni?
• A honlap látogatója által a weblapon eltöltött időt
• Azt az időt, amelyet a honlap látogatója a weboldal egy bizonyos oldalán eltölt és azt az útvonalat,
ahogy az oldalakat felkeresi
• Olyan belső linkeket, amelyekre a látogató rákattintott (a következő felkeresett oldal URL-je alapján)
Továbbá minden egyes új „Tracker”-nél az IP-címet, a böngésző azonosító jelsorozatot (amely a böngészőről, az
operációs rendszerről és a nyelvi beállításokról tartalmaz információt) valamint a weboldalon történő első
látogatást a rendszer arra használja, hogy az alábbi pontokat meghatározza:
• a felhasználó földrajzi adatait
• milyen böngészőt és milyen operációs rendszert használ
• képernyőméretet és hogy a Flash vagy a Java installálva van-e
• az erre vonatkozó weboldalakat.
A fenti információkat általában a Google valamelyik, feltehetőleg az USA-ban található szerverére továbbítják
és azon tárolják. Erre a weboldalra az IP-anonimizálás funkciót bekapcsoltuk. Ily módon haladéktalanul
megtörténik az Ön IP-címének álnevesítése (például oly módon, hogy az utolsó 8 bit törlésre kerül). Így már
csak durva lokalizálásra van lehetőség.
Az IP-címét a rendszer a továbbítás előtt lerövidíti. Kivételes esetekben az IP-címet előbb továbbítják és csak
utána kerül sor a Google általi rövidítésre. Ezekre a kivételes esetekre vonatkozóan, azaz amikor a személyes
adatok az USA-ba kerülnek továbbításra, a Google aláveti magát az EU-US adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy
Shield), (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).
Az így kapott adatok segítségével a Google az adott weboldal használatára vonatkozó kiértékeléseket továbbá
demográfiai adatokat bocsát a website üzemeltetője rendelkezésére.
A Google arról tájékoztat, hogy a Google Analytics keretében a böngészője által továbbított IP-címet a Google
egyéb adataival nem vezetik össze. Fennállhat annak lehetősége, hogy a weboldalt felkereső felhasználó
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személyi profilját és személyes adatait a Google egyéb olyan célok érdekében kezelje, amelyekre nekünk nincs
és nem is lehet ráhatásunk.
A Google Analytics használatának jogalapjait a GDPR 6. cikk 1. bekezdése f) alpontja szabályozza.
Weboldalunk használatával Ön hozzájárulását adja a cookie-k használatához. Önnek lehetősége van arra, hogy a
böngészőjét úgy állítsa be, hogy a cookie használatát Önnek engedélyeznie kelljen vagy módja van arra is, hogy
a cookie-k használatát általában letiltsa. Arra vonatkozóan, hogy ez hogyan is működik, a böngésző gyártójának
útmutatójában talál további információt. E funkció kikapcsolásával előfordulhat, hogy a weboldalunk
működőképessége csökken.
Fentieken túlmenően Önnek módja van arra is, hogy a cookie-k rögzítését és használatát közvetlenül a Googlenál
letiltsa.
Ehhez
a
Google
saját
browser-plugint
bocsát
rendelkezésre.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au
A Google Ireland Ltd-vel adatfeldolgozási szerződést kötöttünk. A harmadik személynek minősülő szolgáltató
adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436
1001.

5.3 Közösségi hálók
Különböző közösségi hálókkal időnként működünk együtt. A közösségi hálózatok használatakor az Ön
böngészője automatikusan összekapcsolódik az érintett hálózattal. Ennek során továbbítja az IP-címét és egyéb
információkat is, köztük pl. a cookie-kat, amennyiben az adott platformot Ön korábban már felkereste.
Lehetőség szerint mindaddig kerüljük az ilyen jellegű adatok továbbítását, ameddig Ön nem kezd ténylegesen
interakcióba az adott platformok egyikével. Azzal, hogy Ön egy adott szimbólumra ráklikkel (pl. facebooklogó), azt jelzi, hogy kész a kiválasztott platformmal kommunikálni és hogy az Önre vonatkozó információk,
köztük az IPcíme, ennek a szociális hálónak továbbításra kerülnek.
Weboldalunkon arra is lehetősége nyílik, hogy pluginok segítségével különböző közösségi hálókkal interakciót
folytathasson. Ezek a Facebook Ireland Ltd., Linked In Inc. USA és XING SE Deutschland.
Nekünk nincs ráhatásunk azoknak az adatoknak a terjedelmére és tartalmára, amelyek akkor, amikor az adott
közösségi háló üzemeltetőjének pluginjára ráklikkel, továbbításra kerülnek. Ha Ön tájékozódni kíván a fenti
közösségi hálók üzemeltetői által begyűjtött adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról, akkor javasoljuk, hogy
olvassa el az érintett közösségi háló adatvédelmi rendelkezéseit.

5.4 Hírlevelek
A honlapunkon regisztrálhat a hírlevelünkre. A hírlevelet le is mondhatja, mégpedig oly módon, hogy az egyes
hírlevelek végén található lemondó linkre kattint vagy pedig úgy, hogy a hírlevélre válaszolva felveszi velünk a
kapcsolatot.

Az adatkezelésre az Infotörvény 5§ 1.) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) alpontja (hozzájárulás)
alapján kerül sor.

5.5 Kapcsolatfelvételi űrlap
A kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő adatok, beleértve az Ön által megadott személyes adatokat is, a konkrét
megkeresés feldolgozása céljából saját mail-szerverünkön keresztül részünkre megküldésre kerülnek, kezeljük és
tároljuk azokat. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem gyűjtjük, és nem továbbítjuk. Ezeknek az
adatoknak a hiányában a megkeresését nem tudjuk feldolgozni.
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A kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával Ön megerősíti, hogy Ön már nem gyermek vagy pedig rendelkezésre
áll az Ön törvényes képviselőjének a hozzájárulása.
Az adatkezelésre az Infotörvény 5§ 1.) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) alpontja (hozzájárulás)
alapján kerül sor.

6 Az Ön jogai
Önnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérni az Önről elmentett adatok kezelésére vonatkozóan, azok
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá az adatkezelés ellen kifogással élni,
valamint Önnek joga van az adatvédelmi jogszabályok szerinti előfeltételeknek megfelelő adathordozhatóságra.
Ezekben az esetekben kérjük, forduljon az Ön adatainak kezelését végző 1.1. pont szerinti adatkezelőhöz.
Annak érdekében, hogy az adatai ne kerülhessenek illetéktelen kézbe, vagy ne kerülhessen sor arra, hogy valaki
az Ön szándékai ellenére adatait törölné, minden egyes megkereséskor el kell végeznünk az Ön azonosítását.
Ezzel kapcsolatosan az illetékes felügyeleti hatóságnál élhet panasszal:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: http://www.naih.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Online ügyintézés elérhetősége: http://naih.hu/online-uegyinditas.html
Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

6.1 Tájékoztatási jog
A GDPR 15. cikke értelmében az adatkezelő minden érintett személynek köteles tájékoztatást adni az általa
kezelt személyes adatokról.

6.2 Helyesbítés és törlés
A GDPR 16. és 17. cikke értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van arra, hogy az Önt érintő
személyes adatok helyesbítését és törlését kérje.

6.3 Az adatkezelés korlátozása
A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az Önt érintő személyes adatok kezelésének korlátozását kérni.
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6.4 Az adathordozhatóság
A GDPR 20. cikke értelmében Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Ez az a jog, amely alapján Önnek
jogában áll a fenti cikkben megadott feltételek szerint az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapni és azt kérni, hogy ezek az adatok harmadik személynek
továbbításra kerüljenek.

6.5 A tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikke 1. bekezdése alapján minden érintett személynek joga van arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak olyan kezelése ellen, amely az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei védelme érdekében szükséges. Ez a jelen rendelkezésen alapuló profilalkotásra is
vonatkozik. A direktmarketing (pl. spotlight vagy hírlevél) céljából történő adatkezelés ellen Ön jövőbeli
hatállyal bármikor kifogással élhet.

7 Automatizált döntéshozatal
Üzleti kapcsolatok létrehozásával vagy végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala során a GDPR 22.
cikke szerinti automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk.

8 Jelen tájékoztató módosítása
Jelen tájékoztató valamennyi korábbi verzió helyébe lép. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a
körülmények változása esetén jelen tájékoztatót annak megfelelően módosítsuk. Az adatvédelmi tájékoztató
mindenkor aktuális változatát honlapunkon az alábbi címen megtalálja: www.nmediator.hu
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Nefár Mediátor Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Iroda
H-1108 Budapest, Újhegyi út 14
Adószám: 10931057-1-13
titkarsag@nmediator.hu
www.nmediator.hu
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