Adatvédelem
1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A United Call Centers Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9/2., a tová bbiakban
szolgá ltató , adatkezelő ) mint adatkezelő , magá ra né zve kö telező nek ismeri el a
jelen jogi kö zlemé ny tartalmá t. Kö telezettsé get vá llal arra, hogy tevé kenysé gé vel
kapcsolatos minden adatkezelé s megfelel a jelen szabá lyzatban é s a hatá lyos
nemzeti jogszabá lyokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatá rozott
elvá rá soknak.
A United Call Centers Kft. online felü leten tö rté nő adatkezelé seivel kapcsolatosan
felmerü lő
adatvé delmi
irá nyelvek
folyamatosan
elé rhető k
a
www.unitedcallcenters.hu/adatvedelem
címen,
illetve
a
www.unitedcallcenters.hu lá blé cé ben, minden aloldalon.
A United Call Centers Kft. fenntartja magá nak a jogot jelen tá jé koztató
megvá ltoztatá sá ra. Termé szetesen az esetleges vá ltoztatá sokró l kellő idő ben
é rtesíti kö zö nsé gé t.
Amennyiben ké rdé se lenne jelen kö zlemé nyü nkhö z kapcsoló dó an, ké rjü k, írja meg
nekü nk, é s munkatá rsunk megvá laszolja ké rdé sé t.
A United Call Centers Kft. elkö telezett ü gyfelei é s partnerei szemé lyes adatainak
vé delmé ben, kiemelten fontosnak tartja ü gyfelei informá ció s ö nrendelkezé si
jogá nak tiszteletben tartá sá t. A United Call Centers Kft. a szemé lyes adatokat
bizalmasan kezeli, é s megtesz minden olyan biztonsá gi, technikai é s szervezé si
inté zkedé st, mely az adatok biztonsá gá t garantá lja.
A United Call Centers Kft. az alá bbiakban ismerteti adatkezelé si gyakorlatá t.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Amennyiben megkeresné Tá rsasá gunkat adatkezelé si ké rdé seivel kapcsolatban,
az adatvedelem@unitedcallcenters.hu é s +36/46757775 elé rhető sé geken
lé phet kapcsolatba az adatkezelő vel.
A United Call Centers Kft. minden hozzá beé rkezett e-mailt a né v, e-mail cím
(opcioná lisan ü zenet, annak tartalma) szemé lyes adatokkal együ tt az adatkö zlé stő l
szá mított legfeljebb 2 é v eltelté vel tö rö l. A felü leten elé rhető
karrier.mc@unintedcallcenters.hu címen tö rté nő kapcsolatfelvé tel sorá n
tö rté nő adatkezelé s menete a jelen dokumentum ké ső bbi pontjain kerü l
bemutatá sra.

Az adatkezelő adatai:
•
•
•
•
•
•

Név: United Call Centers Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9/2.
Cégjegyzékszám: 05 09 018137
Adószám: 11843157205
Telefonszám: +36 (46) 75 77 75
E-mail: info@unitedcallcenters.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1 A UNITED CALL CENTERS KFT. SZOLGÁLTATÁSAIVAL
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A UCC szolgá ltatá saival kapcsolatos adatkezelé s alapvető en a B2B szektorra
korlá tozó dik, enné l fogva az adatkezelé s alapesetben magá ban foglalja a
szolgá ltatá sok biztosítá sá val kapcsolatos elengedhetetlen informá ció kat
tartalmazó elektronikus levelezé si, telefonos vagy írá sbeli kommuniká ció t é s
tá jé koztatá st az ü gyfelek irá nyá ban é s irá nyá bó l.
Az adatkezelés célja: A UCC á ltal nyú jtott szolgá ltatá sokkal (a szolgá ltatá sok
listá ja elé rhető a UCC hivatalos honlapjá n), a szerző dé s teljesíté sé vel ö sszefü ggő
kapcsolattartá s.
A kezelt adatok köre:
•

szerző dé ses partnerek eseté n á ltalá ban
né v
cím

o
o
o
o

telefonszá m
elektronikus levelezé si cím

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelé shez minden esetben a szerző dé s
teljesíté se szolgá l jogalapké nt.
Az adatkezelés határideje: A szolgá ltatá s igé nybevé telé nek idő tartama.
Az adatkezelés módja: papíralapú é s elektronikus

3.2 A UNITED CALL CENTERS KFT. SZOLGÁLTATÁSAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI PARTNEREK ADATKEZELÉSEI
Az ü zleti partnerekkel kö tö tt szerző dé sek teljesíté se sorá n szü ksé ges a
kapcsolattartó i kommuniká ció , az ebbő l fakadó adatkezelé s.

Az adatkezelés célja: A szerző dé ses kapcsolatok sorá n tö rté nő kommuniká ció
biztosítá sa a helyi é s a partner ré szé rő l biztosított kapcsolattartó (k) kö zö tt.
A kezelt adatok köre:
• Partneradatok á ltalá ban
o
o
o
o

né v
elektronikus levelezé si cím
telefonszá m
kapcsoló dó cé gné v é s adott esetben betö ltö tt pozíció

Az adatkezelés jogalapja: A megfelelő kommuniká ció biztosítá sa é s az
ü zletmenet gö rdü lé kenysé ge vé gett jogos é rdek.
Az adatkezelés határideje: Az alapul szolgá ló szerző dé s idő tartama, azonban ha
a szemé lyes adat szerző dé sben é s/vagy szá mlá n is szerepel, akkor a Szvt. alapjá n
8 é v.
Az adatkezelés módja: papíralapú é s elektronikus

3.3 A UNITED CALL CENTERS HONLAPJÁRA ÁLTALÁNOSAN
ÉRTENDŐ ADATKEZELÉS
A United Call Centers Kft. sajá t honlappal rendelkezik, amely a
www.unitedcallcenters.hu címrő l é rhető el. A honlapon a korá bbiakban jelö lt
mó don automatikus adatgyű jté s nem mű kö dik, csak az oldal haszná latá hoz
szü ksé ges sü tik. A honlapon nem tö rté nik regisztrá ció . A lá togató k a honlapon
talá lható elé rhető sé geken lé phetnek kapcsolatba a UCC- vel, a honlapot a Forpsi
mű kö dteti.
Az adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvé telt kezdemé nyező lá togató k
azonosítá sa, szá mukra az elektronikus szolgá ltatá sok elé rhető vé té tele.
A kezelt adatok köre:
•
•
•

né v
elektronikus levelezé si cím
ü zenet szö vege

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5.§ (1) bekezdé s a) pontja szerinti é rintett
hozzá já rulá s
Az adattárolás határideje: adatkezelé si cé l megvaló sulá sá ig, az elektronikus
levelezé si címre é rkezett adatokat, a levé l megvá laszolá sá t kö vető 5 é vig ő rizzü k.
Az adattárolás módja: elektronikus.

3.4 AZ ÁLLÁSHIRDETÉSEKNÉL MEGADOTT ELEKTRONIKUS
CÍMRE KÜLDÖTT ADATOK
A United Call Centers Kft. honlapjá n Karrier menü pont alatt biztosítja a
lehető sé get a mindenkori aktuá lis á llá shirdeté sekre való jelentkezé shez a
munkakereső k szá má ra. A UCC hirdethet egyé b online é s offline platformokon is,
ahol a karrier.mc@unitedcallcenters.hu é s karrier@unitedcallcenters.hu
elektronikus levelezé si címre vonatkozó an vá ltozatlanul ugyanazon adatkezelé si
sajá tossá gok vonatkoznak.
Az adatkezelés célja: A UCC aktuá lis á llá sajá nlatairó l informá ció k nyú jtá sa,
á llá sra jelentkezé s cé ljá bó l tö rté nő kapcsolatfelvé tel. A karrieroldalon talá lható
elektronikus levelezé si címre, amely a karrier@unitedcallcenters.hu, illetve
karrier.mc@unitedcallcenters.hu a jelentkező elkü ldheti ö né letrajzá t, é s
á llá skeresé ssel kapcsolatos adatait. A felü leten lehető sé ge van tá jé koztatá st is
ké rni a jelö ltnek a kapcsolatfelvé teli ű rlapon, ahol elé rhető a vonatkozó
Adatkezelé si tá jé koztató valamint szö veges ü zenet kü ldé sé re é s fá jl csatolá sá ra is
lehető sé g nyílik. A fá jlcsatolá s, mint opció , a lé trehozott felü let á ltal igé nyelt
dokumentumokra vonatkozik, minden egyé b csatolmá ny, amely nem az
á llá sjelentkezé sre irá nyul, tö rlé sre
A kezelt adatok köre:
• Az elektronikus levelezé si címre kü ldö tt adatok eseté ben o

az ö né letrajzban

szereplő adatok
o elektronikus levelezé si cím
• A kapcsolatfelvé teli ű rlap eseté ben
o
o
o
o

a kapcsolatfelvé teli lapon megadott né v (kö telező megadni)
elektronikus levelezé si cím (kö telező megadni)
reCaptcha azonosító (sajá t adatvé delmi szabá lyzattal rendelkezik)
minden egyé b, opcioná lisan megadott adat (tá rgy, ü zenet, csatolt fá jl)

kerü l.
Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 2011. é vi CXII. tv. 6§-a
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzá já rulá sá nak visszavoná sá ig, de
maximum az ö né letrajz beé rkezé sé tő l szá mított 2 é vig. A jelentkező az ö né letrajz
tá rolá sá hoz adott hozzá já rulá sá t bá rmikor visszavonhatja a levé lfolyamra
vá laszolva, tová bbá a jelen tá jé koztató ban jelö ltek szerint é lhet jogaival.
Az adatkezelés módja: elektronikus.
A pá lyá zó jelö ltek automatikus vá laszlevelet kapnak elektronikus levelező
fió kjukba, amelyben tá jé koztató kereté n belü l ismertetjü k a vonatkozó
adatkezelé si sajá tossá gokat. A pá lyá zó kat pozitív elbírá lá s eseté n kivá lasztá sra,
á llá sinterjú ra hívjuk be, sikertelen pá lyá zat eseté n elektronikus levé l formá já ban

kü ldü nk visszajelzé st, hasonló an olyan tartalommal, amely sorá n tá jé koztatjuk a
pá lyá zó kat a vonatkozó szemé lyes adatkezelé si felté telekrő l.

3.5 A KIVÁLASZTÁSRA,
ADATKEZELÉS

ÁLLÁSINTERJÚRA

VONATKOZÓ

Az adatkezelés célja: A UCC lehető sé get biztosít arra, hogy az online é s/vagy
offline hirdeté sek sorá n az aktuá lis á llá sajá nlatokró l é rtesü lő leendő munkavá llaló
elektronikus vagy postai ú ton is leadhassa jelentkezé sé t a vonatkozó szervezeti
egysé gné l. Az adatkezelé s cé lja tehá t az á llá sinterjú teljes kö rű adminisztrá ció s
szü ksé gletek teljesü lé se, így a munkaerő t igé nylő szervezetek ö sszekapcsolá sa, a
munkaerő -kö lcsö nzé s é s/vagy munkaerő - kö zvetíté s eredmé nyes kimenetelé nek
biztosítá sa, amelyet a kivá lasztá s, má sné ven á llá sinterjú elő z meg.
A kezelt adatok köre:
- kivá lasztá s, á llá sinterjú
• Jelentkezé si lap

né v
o szü leté si hely, idő
o á llandó lakcím
o tartó zkodá si hely
o elektronikus levelezé si cím
o telefonszá m
o iskolai vé gzettsé g
o nyelvismeret
o tesztek eredmé nyek
• Tesztírá s
o né v
• AC
o né v, szü leté si né v
o szü leté si hely, idő
o lakcím
o telefonszá m
o elektronikus levelezé si cím
o legmagasabb iskolai vé gzettsé g
o

Az adatkezelés jogalapja:A pá lyá zó hozzá já rulá sa az interjú sorá n, a
ké ső bbiekben a foglalkoztatá sra é s szerző dé s teljesíté sé re vonatkozó jogalap.
Az adatkezelés határideje: Sikeres á llá sinterjú eseté n a foglalkoztatá sra,
munkavá llaló kra vonatkozó adatkezelé si hatá ridő , sikertelen á llá sinterjú eseté n az
adatkezelé si cé l teljesíté sé nek hatá rideje, vagy a pá lyá zó

hozzá já rulá sa eseté n tová bbi adatfeldolgozá s a nyilatkozá stó l szá mított 2 é vig
(tová bbi á llá slehető sé g kiajá nlá sa vé gett). A nyilatkozat az interjú t megelő ző en
kerü l ismerteté sre, alá írá sra.
Az adatkezelés módja: papíralapú é s elektronikus.

3.6 CHAT
Az adatezelés célja: A United Call Centers Kft. szolgá ltatá sainak egé szé re, vagy
az egé sz egysé geire vonatkozó é rdeklő dé s sorá n a chat felü leté n keresztü l tudnak
kollé gá ink a feltett ké rdé sekre, é rdeklő dé sekre vá laszolni. A chat szolgá ltatá s
megkezdé sekor ö nké nt megadott adatai a kapcsolatfelvé telhez szü ksé gesek, az
adatokat rendszerü nk nem tá rolja.
A kezelt adatok köre:
•
•

né v
az é rintett á ltal megadott egyé b adatok

Az adatkezelés jogalapja és határideje:A chat alkalmazá s motorjá t a ManyChat
(San Francisco, California, United States, https://manychat.com/privacy.html) é s a
Facebook
(1
Hacker
Way,
Menlo
Park,
California
94025,
https://www.facebook.com/privacy/explanation) alkotja. Az é rintett adatait a
ManyChat é s a Facebook tá rolja, mindké t esetben a konkré t, az é rintett é s a United
Call Centers Kft. kö zö tti beszé lgeté st, amely az é rintett ké ré sé re tö rö lhető . A chat
szolgá ltatá s adatkezelő i:
•

ManyChat INC.

adatkezelé si tá jé koztató : https://manychat.com/privacy.html
• Facebook
o adatkezelé si tá jé koztató : https://www.facebook.com/about/privacy/update
o

3.7 HÍRLEVÉL
Az adatkezelés célja: Az é rintett ré szé re hírlevé l kü ldé se, azonnali é s pontos
tá jé koztatá sa a United Call Centers Kft.-né l ú jonnan megnyíló
munkalehető sé gekrő l az á ltaluk kivá lasztott é rdeklő dé si kategó riá kban,
piackutatá s, tá jé koztatá s az aktuá lis hírekrő l é s informá ció kró l, szemé lyre szó ló
ajá nlatok ké szíté se, kapcsolattartá s. Az adatkezelő a megadott adatokat elté rő
cé lokra nem haszná lja, illetve haszná lhatja fel.
Az adatkezelés jogalapja: Az é rintett hatá rozott, tá jé kozott é s ö nké ntes
hozzá já rulá sa az Info tö rvé ny 5. § (1) bekezdé s a) pontja alapjá n, illetve az

Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 Rendelete (Á ltalá nos Adatvé delmi
Rendelet) 6. cikk (1) bekezdé s a) pontja szerint.
A kezelt adatok köre:
•
•
•
•

Vezeté kné v
Keresztné v
E-mail cím
Betö lteni kívá nt munkakö r kategó riá ja

Az adatkezelés időtartama: Az é rintett hozzá já rulá sá nak visszavoná sá ig.
Az adatkezelő mindaddig kezeli a megadott adatokat, ameddig az é rintett a
hírlevé lrő l le nem iratkozik a hírlevé l aljá n talá lható „Leiratkozá s” gombra
kattintva. Az é rintettnek lehető sé ge van tová bbá regisztrá lt profiljá ban mó dosítani
adatait, illetve leiratkozni, postai ú ton pedig az alá bbi címen: 3525 Miskolc, KisHunyad utca 9. II. em.
Leiratkozá s eseté n adatkezelő a tová bbiakban a megadott címre tö bb hírlevelet
nem kü ld.
Az adatkezelés módja: elektronikus.

3.8 TECHNIKAI ADATOK
A United Call Centers Kft. a szemé lyes adatok kezelé sé hez a szolgá ltatá s
nyú jtá sa sorá n alkalmazott informatikai eszkö zö ket ú gy vá lasztja meg é s
ü zemelteti, hogy a kezelt adat:
•
•
•
•

az arra feljogosítottak szá má ra hozzá fé rhető (rendelkezé sre á llá s);
hitelessé ge é s hitelesíté se biztosított (adatkezelé s hitelessé ge);
vá ltozatlansá ga igazolható (adatintegritá s);
a jogosulatlan hozzá fé ré s ellen vé dett (adat bizalmassá ga) legyen.
A United Call Centers Kft. az adatokat megfelelő inté zkedé sekkel vé di a
jogosulatlan hozzá fé ré s, megvá ltoztatá s, tová bbítá s, nyilvá nossá gra hozatal,
tö rlé s vagy megsemmisíté s, valamint a vé letlen megsemmisü lé s ellen. A
United Call Centers Kft. olyan mű szaki, szervezé si é s szervezeti
inté zkedé sekkel gondoskodik az adatkezelé s biztonsá gá nak vé delmé rő l,
amely az adatkezelé ssel kapcsolatosan jelentkező kocká zatoknak megfelelő
vé delmi szintet nyú jt.
A United Call Centers Kft. az adatkezelés során megőrzi:

•

a titkossá got: megvé di az informá ció t, hogy csak az fé rhessen hozzá , aki erre
jogosult;

•
•

a sé rtetlensé get: megvé di az informá ció nak é s a feldolgozá s mó dszeré nek a
pontossá gá t é s teljessé gé t;
a rendelkezé sre á llá st: gondoskodik arró l, hogy amikor a jogosult
haszná ló nak szü ksé ges van rá , való ban hozzá tudjon fé rni a kívá nt
informá ció hoz, é s rendelkezé sre á lljanak az ezzel kapcsolatos eszkö zö k.

Online tesztkitöltésre vonatkozó adatkezelés
Az adatkezelé s cé lja: A United Call Centers Kft. elektronikus honlapjá n, a
www.unitedcallcenters.hu felü leten dediká lt aloldalt biztosít az online pá lyá zó k
tesztjeinek kitö lté sé re. Ennek oka a folyamatoptimalizá ció , valamint fizikai
korlá tok (pl.: fö ldrajzi) okozta fennakadá sok megkö nnyíté se, tá mogatá sa. A
tesztkitö lté s folyamata az interjú t megelő ző en kerü l ismerteté sre, elfogadá sra. A
teszthez kapcsoló dó belé pé si adatokat az é rintett, illetve a humá nerő forrá s
dediká lt dolgozó i ismerheti meg, kikü ldé se az é rintettnek levé lben tö rté nik.
A kezelt adatok köre:
•
•

né v
elektronikus levelezé si cím

Az adatkezelés jogalapja: A pá lyá zó hozzá já rulá sa az interjú sorá n, a
ké ső bbiekben a foglalkoztatá sra é s szerző dé s teljesíté sé re vonatkozó jogalap. A
United Call Centers Kft. szerverein nem tá rolja az adatokat, a tesztek eredmé nyeit
kizá ró lag a humá nerő forrá s dediká lt munkatá rsai kapjá k meg, é rté kelik ki.
Az adatkezelés jogalapja: Sikeres tesztkitö lté s é s interjú folyamat eseté n a
foglalkoztatá sra, munkavá llaló kra vonatkozó adatkezelé si hatá ridő , sikertelen
á llá sinterjú eseté n az adatkezelé si cé l teljesíté sé nek hatá rideje, vagy a pá lyá zó
hozzá já rulá sa eseté n tová bbi adatfeldolgozá s a nyilatkozá stó l szá mított 2 é vig
(tová bbi á llá slehető sé g kiajá nlá sa vé gett).

3.9 COOKIE-K (SÜTIK)
3.9.1 A SÜTIK FELADATA
•
•
•

informá ció kat gyű jtenek a lá togató kró l é s eszkö zeikrő l;
megkö nnyítik a weboldal haszná latá t;
minő sé gi felhaszná ló i é lmé nyt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgá lá s é rdeké ben a felhaszná ló szá mító gé pé n ú n. sü tit
(cookie) helyez el é s a ké ső bbi lá togatá s sorá n olvas vissza. Ha a bö ngé sző
visszakü ld egy korá bban elmentett sü tit, a sü tit kezelő szolgá ltató nak lehető sé ge

van ö sszekapcsolni a felhaszná ló aktuá lis lá togatá sá t a korá bbiakkal, de kizá ró lag
a sajá t tartalma tekinteté ben.
A weboldal a felhasználói élmény növelése érdekében statisztikai adatokat
rögzíthet, mely
során
minden
esetben garantált
a
felhasználó
beazonosíthatatlansága, a folyamat során semmilyen személyes adat nem kerül
rögzítésre.

3.9.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION)
COOKIE-K
Ezen sü tik cé lja, hogy a lá togató k maradé ktalanul é s zö kkenő mentesen
bö ngé szhessé k a United Call Centers Kft. weboldalá t, haszná lhassá k annak
funkció it, é s az ott elé rhető szolgá ltatá sokat. Az ilyen típusú cookie-k é rvé nyessé gi
ideje a munkamenet (bö ngé szé s) befejezé sé ig tart, a bö ngé sző bezá rá sá val a sü tik
e fajtá ja automatikusan tö rlő dik a szá mító gé prő l, illetve a bö ngé szé sre haszná lt
má s eszkö zrő l.

3.9.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K
(ANALITIKA)
A United Call Centers Kft. weboldalá n alkalmazza a Google Analytics mint
harmadik fé l sü tijeit is. A Google Analytics statisztikai cé lú szolgá ltatá s
haszná latá val azonban a United Call Centers Kft. nem gyű jt informá ció kat azzal
kapcsolatban, hogy a lá togató k hogyan haszná ljá k a weboldalakat. A United Call
Centers Kft. a harmadik fé l á ltal gyű jtö tt adatokat statisztikai é s marketing cé lokra
haszná lja fel, a gyű jtö tt adatok nem alkalmasak termé szetes szemé lyek
beazonosítá sá ra. Ezen sü tik szinté n lejá ratukig a lá togató szá mító gé pé n vagy
bö ngé szé sre haszná lt má s eszkö zé n, annak bö ngé sző jé ben maradnak, illetve amíg
a lá togató nem tö rli ő ket.

3.9.4 A HONLAP ÁLTAL HASZNÁLT SÜTIK
Type

Consent Description

Validity

For proper
functioning
of the site

Until the end of session

Recaptcha
Not
(script)
required

SPAM
filtering

Until the end of session

Analytics
cookies
(Third Required
party)

Marketing
purposes

Defined by Google
(https://developers.google.com/analytics/devguides/col
lection/analyticsjs/cookie-usage)

Status
cookies

Not
required

Chat
cookies
(Third
party)

Required

Chat service
cookies

Defined by Facebook
(https://www.facebook.com/policies/cookies/)

Marketing
Defined by Google
Remarketing
(Third Required
(https://developers.google.com/analytics/devguides/col
purposes
party)
lection/analyticsjs/cookie-usage)
Name

Description

Duration

Data type

_hjSessionUser{site_id}

Hotjar cookie that is set when a
user first lands on a page with the
Hotjar script. It is used to persist
the Hotjar User ID, unique to that
365 days
site on the browser. This ensures
that behavior in subsequent visits to
the same site will be attributed to
the same user ID.

_hjSession{site_id}

A cookie that holds the current
session data. This ensues that
subsequent requests within the
30 minutes JSON
session window will be attributed to
the same Hotjar session.

_hjClosedSurveyInvites

Hotjar cookie that is set once a user
interacts with an External Link
Survey invitation modal. It is used
365 days
to ensure that the same invite does
not reappear if it has already been
shown.

Boolean
true/false

_hjDonePolls

Hotjar cookie that is set once a user
completes a survey using the Onsite
Survey widget. It is used to ensure
365 days
that the same survey does not
reappear if it has already been filled
in.

Boolean
true/false

_hjMinimizedPolls

Hotjar cookie that is set once a user
minimizes an On-site Survey
widget. It is used to ensure that the 365 days
widget stays minimized when the
user navigates through your site.

Boolean
true/false

JSON

_hjShownFeedbackMessage

Hotjar cookie that is set when a
user minimizes or completes
Incoming Feedback. This is done
so that the Incoming Feedback will 365 days
load as minimized immediately if
the user navigates to another page
where it is set to show.

Boolean
true/false

_hjSessionTooLarge

Causes Hotjar to stop collecting
data if a session becomes too large.
This is determined automatically
Session
by a signal from the WebSocket
server if the session size exceeds
the limit.

Boolean
true/false

_hjSessionRejected

If present, this cookie will be set to
'1' for the duration of a user's
session, if Hotjar rejected the
session from connecting to our
Session
WebSocket due to server overload.
This cookie is only applied in
extremely rare situations to prevent
severe performance issues.

Boolean
true/false

_hjSessionResumed

A cookie that is set when a
session/recording is reconnected to
Session
Hotjar servers after a break in
connection.

Boolean
true/false

_hjid

Hotjar cookie that is set when the
customer first lands on a page with
the Hotjar script. It is used to
persist the Hotjar User ID, unique
365 days
to that site on the browser. This
ensures that behavior in subsequent
visits to the same site will be
attributed to the same user ID.

UUID

_hjRecordingLastActivity

This should be found in Session
storage (as opposed to cookies).
This gets updated when a user
recording starts and when data is
Session
sent through the WebSocket (the
user performs an action that Hotjar
records).

Numerical
Value
(Timestamp)

_hjTLDTest

When the Hotjar script executes we
try to determine the most generic
cookie path we should use, instead
of the page hostname. This is done
so that cookies can be shared
across subdomains (where
Session
applicable). To determine this, we
try to store the _hjTLDTest cookie
for different URL substring
alternatives until it fails. After this
check, the cookie is removed.

Boolean
true/false

_hjUserAttributesHash

User Attributes sent through the
Hotjar Identify API are cached for
the duration of the session in order Session
to know when an attribute has
changed and needs to be updated.

Hash

_hjCachedUserAttributes

This cookie stores User Attributes
which are sent through the Hotjar
Identify API, whenever the user is
not in the sample. Collected
attributes will only be saved to
Session
Hotjar servers if the user interacts
with a Hotjar Feedback tool, but the
cookie will be used regardless of
whether a Feedback tool is present.

JSON

_hjLocalStorageTest

This cookie is used to check if the
Hotjar Tracking Script can use
local storage. If it can, a value of 1
is set in this cookie. The data
Under
stored in_hjLocalStorageTest has 100ms
no expiration time, but it is deleted
almost immediately after it is
created.

Boolean
true/false

This cookie is set to let Hotjar
know whether that user is included
Boolean
_hjIncludedInPageviewSample
30 minutes
in the data sampling defined by
true/false
your site's pageview limit.

_hjIncludedInSessionSample

This cookie is set to let Hotjar
know whether that user is included
Boolean
30 minutes
in the data sampling defined by
true/false
your site's daily session limit.

This cookie is used to detect the
first pageview session of a user.
30
_hjAbsoluteSessionInProgress
This is a True/False flag set by the Minutes
cookie.

Boolean
true/false

_hjFirstSeen

This is set to identify a new user’s
first session. It stores a true/false
value, indicating whether this was
Session
the first time Hotjar saw this user. It
is used by Recording filters to
identify new user sessions.

Boolean
true/false

_hjViewportId

This stores information about the
user viewport such as size and
dimensions.

Session

UUID

_hjRecordingEnabled

This is added when a Recording
starts and is read when the
recording module is initialized to
see if the user is already in a
recording in a particular session.

Session

Boolean
true/false

3.10 KÖZÖSSÉGI OLDALAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
Az adatkezelés célja: A Facebook, Instagram é s LinkedIn tartalomszolgá ltató é s
kö zö ssé gi oldalon a United Call Centers Kft. sajá t profillal rendelkezik, amely
felü leten a United Call Centers Kft. tevé kenysé geirő l, á llá slehető sé gekrő l,
ú jdonsá gokró l mutat meg tartalmat. A UCC nem folytat adatgyű jté st a kö zö ssé gi
platformró l, tová bbi nem ké szít statisztiká kat, nem analizá l lá togatottsá got sem
egyé bké nt, sem oly mó don, hogy azzal bá rmely termé szetes szemé ly
beazonosítható lenne. Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 2011. é vi CXII. tv. 5.§
alapjá n az é rintett ö nké ntes hozzá já rulá sa a Facebook (www.facebook.com)
kö zö ssé gi oldalon, az Instagram (www.instagram.com) oldalon, valamint a
LinkedIn (www.linkedin.com) platformon tö rté nő regisztrá ció val é s a cé gszerű
honlap kedvelé sé vel.
Az adatkezelés időtartama: Mivel az adatkezelé s a Facebook é s/vagy az
Instagram é s/vagy a LinkedIn honlap felü leté n való sul meg, így a
www.facebook.com, www.instagram.com é s a www.linkedin.com oldal á ltal elő rt,
kö zö ssé gi oldal szabá lyozá s vonatkozik annak haszná latá ra, legyen szó az
adatkezelé s idő tartamá ró l, mó djá ró l, tö rlé si é s mó dosítá si lehető sé gekrő l. A
Facebook, Instagram é s LinkedIn kö zö ssé gi mé diaplatform vonatkozó adatvé delmi
szabá lyzata
elé rhető k
a
www.facebook.com/about/privacy,
a
www.help.instagram.com é s a www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalró l.
Az adatkezelés módja: elektronikus.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK
A United Call Centers Kft. tevé kenysé gé nek adatkezelé sei ö nké ntes
hozzá já rulá son, illetve tö rvé nyi felhatalmazá son alapulnak. Az ö nké ntes
hozzá já rulá son alapuló adatkezelé sek eseté ben az é rintettek e hozzá já rulá sukat az
adatkezelé s bá rmely szaká ban visszavonhatjá k.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy kö ré nek kezelé sé t, tá rolá sá t,
tová bbítá sá t jogszabá lyok teszik kö telező vé , melyrő l kü lö n é rtesítjü k ü gyfeleinket.
Felhívjuk a United Call Centers Kft. ré szé re adatkö zlő k figyelmé t, hogy
amennyiben nem sajá t szemé lyes adataikat adjá k meg, az adatkö zlő kö telessé ge az
é rintett hozzá já rulá sá nak beszerzé se.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•
•

•
•
•

2011. é vi CXII. tö rvé ny – az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az
informá ció -szabadsá gró l (Infotv.);
Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis
27.) – a termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se
tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l,
valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kívü l helyezé sé rő l (á ltalá nos
adatvé delmi rendelet, GDPR);
2013. é vi V. tö rvé ny – a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l (Ptk.);
2000. é vi C. tö rvé ny – a szá mvitelrő l (Szá mv. tv.);
2017. é vi LIII tö rvé ny – a pé nzmosá s é s terrorizmus finanszírozá sa
megelő zé sé rő l é s megakadá lyozá sá ró l (Pmt.);

•

2013. é vi CCXXXVII. tö rvé ny – a hitelinté zetekrő l é s a pé nzü gyi
vá llalkozá sokró l (Hpt.).

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Szemé lyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ö n szemé lyé vel kapcsolatba
hozható k) a kö vetkező mó don kerü lhetnek a kezelé sü nkbe: egyfelő l az internetes
kapcsolat fenntartá sá val ö sszefü ggé sben az Ö n á ltal haszná lt szá mító gé ppel,
bö ngé sző programmal, internetes címmel, a lá togatott oldalakkal kapcsolatot
technikai adatok automatikusan ké pző dnek szá mító gé pes rendszerü nkben,

má sfelő l Ö n is megadhatja nevé t, elé rhető sé gé t vagy má s adatait, ha a honlap
haszná lata sorá n szemé lyes kapcsolatba kívá n lé pni velü nk.
A rendszer mű kö dteté se sorá n technikailag rö gzíté sre kerü lő adatok: az é rintett
bejelentkező szá mító gé pé nek azon adatai, melyek a szavazá s sorá n generá ló dnak
é s melyeket a United Call Centers Kft. rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredmé nyeké nt rö gzít. Az automatikusan rö gzíté sre kerü lő adatot a
rendszer az é rintett kü lö n nyilatkozata vagy cselekmé nye né lkü l
a belé pé skor, illetve kilé pé skor automatikusan napló zza. Ezen adat egyé b
szemé lyes felhaszná ló i adatokkal – tö rvé ny á ltal kö telező vé tett esetek kivé telé vel
– ö ssze nem kapcsolható . Az adathoz kizá ró lag a United Call Centers Kft.
humá nerő forrá s szervezeti egysé gé hez tartozó munkatá rsak fé rnek hozzá .

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT
MEGISMERŐK KÖRE
A United Call Centers Kft. a fent rö gzített kapcsolatfelvé teli pontok sorá n szerzett
adatok kö ré re vonatkozó an nem vesz igé nybe harmadik felet vagy adatfeldolgozó t.
Az adatokat megismerő k kö re a United Call Centers Kft. humá nerő forrá s
szervezeti egysé gé hez tartozó munkatá rsak egé sze.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az é rintett tá jé koztatá st ké rhet szemé lyes adatai kezelé sé rő l, valamint ké rheti
szemé lyes adatainak helyesbíté sé t, illetve – a kö telező adatkezelé sek kivé telé vel –
tö rlé sé t, visszavoná sá t, é lhet adathordozá si-, é s tiltakozá si jogá val az adat
felvé telé né l jelzett mó don, illetve az adatkezelő fenti elé rhető sé gein.

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A United Call Centers Kft. megfelelő inté zkedé seket hoz annak é rdeké ben, hogy
az é rintettek ré szé re a szemé lyes adatok kezelé sé re vonatkozó , a GDPR 13. é s a 14.
cikkben említett valamennyi informá ció t é s a 15-22. é s 34. cikk szerinti minden
egyes tá jé koztatá st tö mö r, á tlá tható , é rthető é s kö nnyen hozzá fé rhető formá ban,
vilá gosan é s kö zé rthető en megfogalmazva nyú jtsa. Az é rintettek a korá bbiakban
ismeretett,
adatvedelem@unitedcallcenters.hu
címen
fordulhatnak
az
adatkezelő hö z adatvé delemmel kapcsolatos ké rdé seikkel, é szrevé teleikkel, ezen a
címen keresztü l é lhetnek a dokumentumban ré szletezett jogaikkal.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA
Az é rintett jogosult arra, hogy az adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon arra
vonatkozó an, hogy szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen
adatkezelé s folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemé lyes adatokhoz é s a

kö vetkező informá ció khoz hozzá fé ré st kapjon: az adatkezelé s cé ljai; az é rintett
szemé lyes adatok kategó riá i; azon címzettek vagy címzettek kategó riá i, akikkel,
illetve amelyekkel a szemé lyes adatokat kö zö lté k vagy kö zö lni fogjá k, ideé rtve
kü lö nö sen a harmadik orszá gbeli címzetteket, illetve a nemzetkö zi
szervezeteket; a szemé lyes adatok tá rolá sá nak tervezett idő tartama; a helyesbíté s,
tö rlé s vagy adatkezelé s korlá tozá sá nak é s a tiltakozá s joga; a felü gyeleti
ható sá ghoz címzett panasz benyú jtá sá nak joga; az adatforrá sokra vonatkozó
informá ció ; az automatizá lt dö nté shozatal té nye, ideé rtve a profilalkotá st is,
valamint az alkalmazott logiká ra é s arra vonatkozó é rthető informá ció k, hogy az
ilyen adatkezelé s milyen jelentő sé ggel bír, é s az é rintettre né zve milyen vá rható
kö vetkezmé nyekkel já r. Az adatkezelő a ké relem benyú jtá sá tó l szá mított
legfeljebb egy hó napon belü l adja meg a tá jé koztatá st.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA
Az é rintett ké rheti a United Call Centers Kft. á ltal kezelt, rá vonatkozó pontatlan
szemé lyes adatok helyesbíté sé t é s a hiá nyos adatok kiegé szíté sé t.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult
arra, hogy kérésére a United Call Centers Kft. indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•
•
•
•
•

szemé lyes adatokra má r nincs szü ksé g abbó l a cé lbó l, amelybő l azokat
gyű jtö tté k vagy má s mó don kezelté k;
az é rintett visszavonja az adatkezelé s alapjá t ké pező hozzá já rulá sá t, é s az
adatkezelé snek nincs má s jogalapja;
az é rintett tiltakozik az adatkezelé s ellen, é s nincs első bbsé get é lvező
jogszerű ok az adatkezelé sre;
a szemé lyes adatokat jogellenesen kezelté k;
a szemé lyes adatokat az adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy tagá llami
jogban elő írt jogi kö telezettsé g teljesíté sé hez tö rö lni kell;

•

a szemé lyes adatok gyű jté sé re informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő
szolgá ltatá sok kíná lá sá val kapcsolatosan kerü lt sor.
Az adatok tö rlé se nem kezdemé nyezhető , ha az adatkezelé s szü ksé ges: a
vé lemé nynyilvá nítá s szabadsá gá hoz é s a tá jé kozó dá shoz való jog
gyakorlá sa cé ljá bó l; a szemé lyes adatok kezelé sé t elő író , az adatkezelő re
alkalmazandó unió s vagy tagá llami jog szerinti kö telezettsé g teljesíté se,
illetve kö zé rdekbő l vagy az adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosítvá ny
gyakorlá sa kereté ben vé gzett feladat vé grehajtá sa cé ljá bó l; né pegé szsé g-

ü gy terü leté t é rintő , vagy archivá lá si, tudomá nyos é s tö rté nelmi kutatá si
cé lbó l vagy statisztikai cé lbó l, kö zé rdek alapjá n; vagy jogi igé nyek
elő terjeszté sé hez, é rvé nyesíté sé hez, illetve vé delmé hez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére a United Call Centers Kft. korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•

•
•

•

az é rintett vitatja a szemé lyes adatok pontossá gá t, ez esetben a korlá tozá s
arra az idő tartamra vonatkozik, amely lehető vé teszi, a szemé lyes adatok
pontossá gá nak ellenő rzé sé t;
az adatkezelé s jogellenes, é s az é rintett ellenzi az adatot tö rlé sé t, é s ehelyett
ké ri azok felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t;
az adatkezelő nek má r nincs szü ksé ges a szemé lyes adatokra adatkezelé s
cé ljá bó l, de az é rintett igé nyli azokat jogi igé nyek elő terjeszté sé hez,
é rvé nyesíté sé hez vagy vé delmé hez; vagy
az é rintett tiltakozott az adatkezelé s ellen; ez esetben a korlá tozá s arra az
idő tartamra vonatkozik, amíg megá llapítá sra nem kerü l, hogy az adatkezelő
jogos indokai első bbsé get é lveznek-e az é rintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelé s korlá tozá s alá esik, a szemé lyes adatokat a tá rolá s
kivé telé vel csak az é rintett hozzá já rulá sá val, vagy jogi igé nyek
elő terjeszté sé hez, é rvé nyesíté sé hez vagy vé delmé hez, vagy má s
termé szetes vagy jogi szemé ly jogainak vé delme é rdeké ben, vagy az Unió ,
illetve valamely tagá llam fontos kö zé rdeké bő l lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az é rintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó , á ltala az adatkezelő rendelkezé sé re
bocsá tott szemé lyes adatokat tagolt, szé les kö rben haszná lt, gé ppel olvasható
formá tumban megkapja, é s ezeket az adatokat egy má sik adatkezelő nek
tová bbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA
Az é rintett jogosult arra, hogy a sajá t helyzeté vel kapcsolatos okokbó l bá rmikor
tiltakozzon szemé lyes adatainak kö zé rdekű vagy az adatkezelő re ruhá zott
kö zhatalmi jogosítvá ny gyakorlá sá nak kereté ben vé gzett feladat vé grehajtá sá hoz
szü ksé ges adatkezelé s, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fé l jogos é rdekeinek
é rvé nyesíté sé hez szü ksé ges kezelé se ellen, ideé rtve az említett rendelkezé seken
alapuló profilalkotá st is. Tiltakozá s eseté n az adatkezelő a szemé lyes adatokat nem
kezelheti tová bb, kivé ve, ha azt olyan ké nyszerítő erejű jogos okok indokoljá k,
amelyek első bbsé get é lveznek az é rintett é rdekeivel, jogaival é s szabadsá gaival

szemben, vagy amelyek jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesíté sé hez vagy
vé delmé hez kapcsoló dnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN,
BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Az é rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizá ró lag automatizá lt
adatkezelé sen – ideé rtve a profilalkotá st is – alapuló dö nté s hatá lya, amely rá
né zve joghatá ssal já rna vagy ő t hasonló ké ppen jelentő s mé rté kben é rintené .

7.9 VISSZAVONÁS JOGA
Az é rintett jogosult arra, hogy hozzá já rulá sá t bá rmikor visszavonja.

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az é rintett jogainak megsé rté se eseté n az adatkezelő ellen bíró sá ghoz fordulhat. A
bíró sá g az ü gyben soron kívü l já r el.

7.11 ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Panasszal a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet é lni:
Név: Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tá jé koztató ban fel nem sorolt adatkezelé sekrő l az adat felvé telekor adunk
tá jé koztatá st.
Tá jé koztatjuk ü gyfeleinket, hogy a bíró sá g, az ü gyé sz, a nyomozó ható sá g, a
szabá lysé rté si ható sá g, a kö zigazgatá si ható sá g, a Nemzeti Adatvé delmi é s
Informá ció szabadsá g Ható sá g, a Magyar Nemzeti Bank, illető leg jogszabá ly
felhatalmazá sa alapjá n má s szervek tá jé koztatá s adá sa, adatok kö zlé se, á tadá sa,
illető leg iratok rendelkezé sre bocsá tá sa vé gett megkereshetik az adatkezelő t.
A United Call Centers Kft. a ható sá gok ré szé re – amennyiben a ható sá g a pontos
cé lt é s az adatok kö ré t megjelö lte – szemé lyes adatot csak annyit é s olyan
mé rté kben ad ki, amely a megkeresé s cé ljá nak megvaló sítá sá hoz
elengedhetetlenü l szü ksé ges.

Ügynöki tájékoztató

Ügyféltájékoztató a függő biztosításközvetítő adatairól
A biztosításközvetítő neve:
Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft.
Felügyeleti nyilvántartási száma: 22998127
A biztosításközvetítő székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. II.em.
Azon biztosítók és biztosítási termékek megnevezése, amelyek részére a biztosításközvetítő a függő
biztosításközvetítő ügynöki tevékenységét végzi, valamint amely termékek vonatkozásában erre jogosult.
Biztosítók megnevezése: NN Biztosító Zrt.
A székhely állama
Magyarország
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
A biztosításközvetítő felügyeleti hatósága Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft. a biztosítóban, más biztosításközvetítőben nem rendelkezik
minősített befolyással. Az NN Biztosító Zrt., illetve anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással az
Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft -ben
Az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft. a biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet, a biztosítási
szerződés megkötésére nem jogosult, valamint arra sem, hogy a szerződő fél jognyilatkozatát érvényesen hozzá
intézze. Szakmai (közvetítői) tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az a
biztosító felelős, amely termékének a közvetítése során a károkozás történt.
Az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft. az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan tanácsadást
nem nyújt.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft., mint függő biztostásközvetítő az
ügyféltől nem vehet át díjat, díjelőleget. Minden ettől eltérő eset és mód szabályellenes és a biztosító által
tiltott. Az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft. a biztosítóktól ügyfélnek járó összeg kifizetésében nem
jogosult közreműködni, ügyfélnek járó összeget nem vehet át.
Az Ügyfélszolgálati Holding Magyarország Kft. a biztosítóktól kapott díjazás alapján dolgozik, azaz a biztosítási
díj magában foglalja a javadalmazást. A ügyféljelötek részére való panasztétel lehetőségéről és a panasz
elbírálására jogosult szervekről a jelen tájékoztató hátoldalán található információ.
Az MNB a biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban az Ügyfélszolgálati Holding
Magyarország Kft. a fenti nyilvántartási számo(ko)n szerepel. A nyilvántartás az MNB honlapján
(https://intezmenykereso.mnb.hu/) tekinthető meg.
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Az ügyfelek az előző oldalon felsorolt termékek értékesítése során a biztosításközvetítői tevékenységgel
kapcsolatos panaszukkal az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak a biztosítókhoz:

cím: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 247.
e-mail cím: biztosito.panasz@nn.hu
NN Biztosító Zrt. telefon: 1433 (NN TeleCenter) faxszám: +36-1-267-4833
Részletes szabályokat a biztosító Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a www.nn.hu
honlapon.

A fogyasztónak1 minősülő ügyfél a panasz biztosító általi elutasítása esetén, illetve ha az ügyfél a biztosító
válaszával nem ért egyet, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztó- védelmi Központjánál
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., levelezési cím:
Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 80 203 776, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu). A biztosítási szerződés létre- jöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén
a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levelezési cím általános ügyekben: Pénzügyi
Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: 06 80 203 776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu,
ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz biztosító általi elutasítása esetén, illetve ha az ügyfél a biztosító
válaszával nem ért egyet, panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy.
1

