A Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselője
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) szerinti megfelelőségének biztosítása érdekében a BNP
Paribas Cardif, és ezzel együtt a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. elvégezte az adatvédelmi tisztviselő
kijelölését.
Az Érintettek jogainak gyakorlása tekintetében
Ennek megfelelően bármely Érintett a BNP Paribas Cardif adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat annak érdekében,
hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatban tájékoztatást kérjen a BNP Paribas Cardif adatvédelmi
szabályoknak való megfelelőségéről, vagy gyakorolja a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait. A jogok
gyakorlása a hozzáféréshez való jogot, a tiltakozáshoz való jogot, a törléshez való jogot, a hordozhatósághoz való
jogot, a helyesbítéshez való jogot és a korlátozáshoz való jogot érintő valamennyi kérésre vonatkozik.
A személyes adatokat érintő kérések vonatkozásában Önnek két lehetősége van:
1. Elsődlegesen a személyes adatok védelméért felelős helyi kapcsolattartóhoz fordulhat az alábbi
elérhetőségekre küldött elektronikus vagy postai levél útján:
Cardif Biztosító Zrt. és/vagy Cardif Életbiztosító Zrt.
Czinder András
Adatvédelmi Kapcsolattartó
Levelezési cím: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
E-mail cím: adatvedelem@cardif.hu
2. BNP Paribas Cardif Group adatvédelmi tisztviselőjét is megkeresheti elektronikus vagy postai levél útján
az alábbi elérhetőségek egyikén:
BNP Paribas CARDIF
Jérôme CAILLAUD,
DPO
Levelezési cím: 8, rue du Port, 92728 Nanterre, FRANCE
E-mailcím: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com
A mielőbbi válasz érdekében kérjük feltüntetni, hogy milyen típusú jogokat szeretne gyakorolni, és mellékelje az
Önt azonosító dokumentum1 fényképének kitakarásával készített másolatát. A kézhezvételről visszaigazolást
küldünk.
A kéréseket egy hónapon belül teljesítjük, amely határidő azonban a kérés bonyolultságának figyelembevételével
további egy hónappal meghosszabbítható. A kérés ügyintézési idejének esetleges meghosszabbításáról levélben
küldünk tájékoztatást.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósággal való kapcsolattartás tekintetében
Az adatvédelmi tisztviselő együttműködik a Hatósággal és az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó
pontként szolgál a Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
E tekintetben:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Zuzana Dubská
E-mail címe: Zuzana.Dubska@hellobank.cz
Levelezési címe: BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpný závod, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
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A magyar törvények szerint az Érintett személyazonosságát igazoló bármilyen hivatalos dokumentum

