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1. A Tájékoztató célja, hatálya 

1.1. A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse azon adatvédelmi és adatkezelési 

elveket, amelyeket a motoglobe.hu Kft. alkalmaz a https://motoangyal.hu 

weboldalon a felhasználók által megadott adatokkal kapcsolatban. 

 

2. Fogalmak 

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a 

személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, 

átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, 

felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon 

hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

2.2. Adatkezelő: az a cég, amely az adatkezelés céljait és eszközeit 

meghatározza. A https://motoangyal.hu oldalon elérhető szolgáltatással 

kapcsolatban adatkezelőnek minősül: 

• motoglobe.hu Kft (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-208894; adószáma: 25331398-2-42; 

adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-98382/2016) 

2.3. Adatfeldolgozó: az a cég, amely az Adatkezelő megbízásából személyes 

adatokat kezel. A https://motoangyal.hu oldalon elérhető szolgáltatással 

kapcsolatban adatfeldolgozónak minősül: 

• Rendesweb Kft. (székhely: 1173 Budapest, Határhalom utca 4.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-670769; adószáma: 12397202-2-42) 

2.4. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy 

természetes személy (Felhasználó) azonosíthatóvá válik. 

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett https://motoangyal.hu weboldal. 

2.6. Szolgáltatás: a https://motoangyal.hu weboldalon elérhető szolgáltatás. 

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatás használata során 

megadja személyes adatait. 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 

3.1. A https://motoangyal.hu weboldalt meglátogatók IP-címe rögzítésre kerül. 

3.2. A https://motoangyal.hu weboldalon elérhető Szolgáltatásra regisztráló 

Felhasználó alábbi adatai kerülnek rögzítésre: 

• neme, 

• vezetékneve, 

• utóneve(i), 

• születéskori neve, 

• anyja neve, 
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• születési helye, 

• születési ideje, 

• állandó lakcíme (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, 

ajtó), 

• levelezési címe (amennyiben eltér az állandó lakcímtől), 

• mobiltelefonszáma, 

• e-mail címe. 

 

4. Az adatkezelés célja 

4.1. A https://motoangyal.hu weboldalon történő adatkezelés célja: 

balesetbiztosítás megkötése. 

4.2. A https://motoangyal.hu weboldalon megadott személyes adatok továbbításra 

kerülnek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 

Budapest, Baross utca. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-041566; adószáma: 

10491984-4-44) részére, amely a biztosítási szolgáltatást nyújtja. az Union 

Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a 

https://union.hu/sw/static/file/union-adatkezelesi-tajekoztato.pdf címen. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. Az Adatkezelő a https://motoangyal.hu weboldalon megadott adatokat 

asikeresen megkötött biztosítás esetén annak érvényességi ideje alatt (1 év) 

kezeli. 

5.2. Az Adatkezelő a https://motoangyal.hu weboldalon megadott adatokat, 

amennyiben nem történik sikeres biztosításkötés, az adatok megadását 

követő 14 napig kezeli. A 14 napot követően a megadott adatok törlésre 

kerülnek. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel a Felhasználók az 

Adatkezelőhöz fordulhatnak az info@motoglobe.eu e-mail címen. 

6.2. A Felhasználók az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával 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) fordulhatnak. 

 

Budapest, 2018. június 1. 
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