
ADATVÉDELEM 

Felhasználói feltételek 

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi 
feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: 

• tilos a biztositasonline24.hu Kft. és az FBI Kft előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül a weboldalak tartalmának részben vagy egészben 
való tárolása, bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása és 
terjesztése,  

• a www.biztositasonline24.hu weboldaláról információkat, értesüléseket 
átvenni csak a CLICK ONLINE24 . Kft-re való hivatkozással lehet,  

• az A. CLICK ONLINE24 Kft  ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak 
böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból 
történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti 
célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő 
másoláshoz a CLICK ONLINE24 Kft  előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges! 

Adatvédelmi elveink 

Általános tudnivalók  

A CLICK ONLINE24.hu Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait. 
Adatvédelmi alapelveink összefoglalják, milyen információkat kérhetünk 
Öntől, és milyen célokra használhatjuk fel azokat. Az Alapelvekben 
tájékoztatjuk Önt arról is, mit kell tennie, ha nem akarja megosztani velünk 
vagy másokkal ezeket az információkat a weboldal látogatása során.  



 
Személyes adatok  

A Www.biztositasonline24.hu Kft. csak és kizárólag abban az esetben tárolja 
az Ön személyes adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), 
amennyiben Ön azt önként adta meg nekünk. Amennyiben nem szeretné, 
hogy személyes adatait felhasználjuk, kérjük, ne adja meg őket.  

Abban az esetben, ha Ön megosztotta velünk személyes adatait, és nincs 
másképp feltüntetve, a következő módokon használhatjuk fel azokat:   
 
A biztosítási törvény szerint az Ön személyi körülményeire, vagyoni 
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire 
vonatkozó adatai biztosítási titoknak minősülnek. 
A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény 
másként nem rendelkezik - titoktartási 
kötelezettség terheli cégünk tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és 
mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során 
bármilyen módon hozzájutottak. 
Mi csak azon adatait kezeljük és őrizzük meg , amely a biztosítási 
szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással 
összefüggnek. Az adatkezelés célja  a biztosítási szerződés megkötése, 
módosítása, állományban tartása, a biztosítási szerződésből származó 
követelések megítélése.  
Fenti céloktól eltérő célból végzett adatkezelés esetén (pl. reklám 
tevékenység, statisztikák készítése…)  kikérjük az Ön előzetes hozzájárulását. 
A hozzájárulás megtagadása miatt Önt nem érheti hátrány.  
Társaságunk és partnereink az ön beleegyezése nélkül nem adják ki harmadik 
személynek adatait, kivéve az Ön által választott, a szolgáltatást nyújtó 
Biztosítót. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a biztosítóintézetekről és a 
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvényben tételesen felsorolt 
esetekben, és az ott meghatározott szervek megkeresése esetén. 
Az Ön egészségi állapotával összefüggő  adatit a  személyes adatok 
kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
rendelkezései szerint, kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulásával kezelheti a 
biztosító. Abban az esetben, ha a választott termék szükségessé teszi ezen 
adatok begyűjtését minden esetben egyidejűleg intézkedünk az Ön írásban 
történő hozzájárulásáról is.  
  
 
Ha Ön weboldalunkra regisztrál, adatait a Www.biztositasonline24.hu Kft.  
saját szerverén tartja nyilván.. A Www.biztositasonline24.hu Kft. 
megállapodást kötött a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársasággal 
annak érdekében, hogy az Ön adatainak kezelése és feldolgozása során a 
magyarországi jogszabályok alapján Önt megillető védelem biztosítva legyen.  
Az Ön adataihoz az arra nem jogosultak nem férnek hozzá, Ön viszont 
bármikor jogosult a honlapról saját adataihoz hozzáférni és adott esetben 
azokat módosítani, illetve törölni.  



 
Gyermekek  

A CLICK ONLINE24 Kft-nek nem áll szándékában bármilyen személyes 
információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől 
szülői engedély nélkül. Ahol szükséges, külön figyelmeztetjük a gyermekeket, 
hogy ne adjanak meg ilyen jellegű információt a weboldalon keresztül és/vagy 
szülői felügyelethez kötjük ezeket.  

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a CLICK ONLINE24 Kft. Adatvédelmi 
Alapelvei csak a személyes adatok általunk történő felhasználására terjednek 
ki. A gyermekek - vagy mások - által chaten, e-mailben, üzenőfalakon, 
fórumokon és hasonló helyeken nyilvánosságra hozott adatokkal 
illetéktelenek visszaélhetnek. Javasoljuk, hogy tájékoztassa gyermekét 
személyes adatainak Internet használat közbeni biztonságos és felelős 
kezeléséről.  



 
Egyéb automatikusan rögzített információ  

A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem 
regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem 
azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs 
rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.  



 
Az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie  

Amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a 
számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami 
sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk 
oldalunkat, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A 
legtöbb böngészőben letörölheti a cookie-kat, letilthatja azok használatát, 
vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Ezzel 
kapcsolatban a böngészője használati utasításában vagy Help részében 
találhat további információt 


