
Az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe
mint adatkezelők (továbbiakban Életbiztosító, illetve Fióktelep,
együtt biztosítók) az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotörvény) 20. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelemről szóló
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) alapján tájékoztatást
adtak az Adatkezelési tájékoztatóban az általuk végzett
adatkezelés elveiről.
A biztosítók jelen dokumentumban tájékoztatást nyújtanak 
a személyes adatok biztosítási szerződés alanyain kívüli cím-
zettjeinek adatairól.

Címzettek lehetnek az alábbiak:
• informatikai adatfeldolgozási és viszontbiztosítási tevé-

kenység: ERGO Versicherung AG (AT-1110 Wien, ERGO
Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecen ter -
strasse 17.);

• viszontbiztosítási tevékenység: Münchener Rückver siche -
rungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (80802 München,
Königinstr. 107.);

• kockázatelbíráló orvosi és orvos szakértői tevékenység:
Inícia Kiadó Bt. (1028 Budapest, Szegfű u. 8/A.);

• vizsgáló orvosi tevékenység (az esetleges orvosi vizsgálat
időpontjának egyeztetése és annak elvégzése, csak
Életbiztosítóban): MOM Park Medical Center Kft. (1123
Budapest, Alkotás utca 53.);

• ügyfélszolgálati, biztosítási szolgáltatási, iparos segélyszol-
gáltatási tevékenység (csak Fióktelepben): Europ-Assis -
tance Magyarország Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28.);

• biztosítási szolgáltatási tevékenység (csak Életbizto sító -
ban): Onkomplex Rákdiagnosztika és Asszisztencia Kft.
(1164 Budapest, Vízesés u. 9.);

• irattárazási tevékenység: Iron Mountain Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Czuczor
u. 10. IV. és V. emelet);

• adminisztrációs tevékenység: Meló-Diák Universitas Szol -
gáltató Iskolaszövetkezet (2724 Újlengyel, Kossuth utca
136.);

• kárszakértői tevékenység (csak Fióktelepben): VAN AMEYDE
HUNGARY Kft. (1115 Budapest, Bártfai u. 54.);

• auditori tevékenység: KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest,
Váci út 31.);

• könyvelői tevékenység: Jogszervíz Tanácsadó Kft. 
(1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet);

• SMS szolgáltatói tevékenység: Magyar Telekom Nyrt. 
(1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.);

• fax szolgáltatói tevékenység: UPC Magyarország Kft. 
(1095 Budapest, Haller Gardens, Soroksári út 30-34.);

• társbiztosítók: másik biztosító a szolgáltatások jogszabá-
lyoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása
céljából történő biztosítók közötti adatátadás során; lakás-
biztosításban többszörös biztosítás esetén a vagyontárgyat
biztosító másik biztosító, a vele szembeni megtérítési igény
érvényesítése céljából; lakásbiztosításban felelősségbizto-
sítás alapján a károkozó biztosítója, a biztosítót megillető
megtérítési igény érvényesítése céljából.

ERGO Életbiztosító Zrt. és ERGO Versicherung Fióktelepe

Adatkezeléssel kapcsolatban 
felmerülő címzettek adatai
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