A MOWI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a MoWI használatához kapcsolódóan kezelni fogjuk bizonyos
személyes adatait.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatót és csak akkor használja a MoWIt, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi rendelkezés világos és egyértelmű
és a személyes adatok kezelésével a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint egyetért.

1. Fogalmak
A tájékoztatóban használunk bizonyos fogalmakat, amelyeket az alábbiak szerint kell
értelmezni:
1.1.

Adatkezelő: a MoWI üzemeltetője és működtetője, az InsurWiz Technology Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest Ipar u. 5. 2. emelet, cégjegyzékszám: 0109-329593, adószám: 26513258-2-43).

1.2.

ÁSZF: a MoWI Általános Szerződési Feltételei.

1.3.

Érintett: a MoWI alkalmazás felhasználója, aki a MoWI-ban regisztrál és akinek
személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

1.4.

Felhasználói Profil: az Érintett egyes személyes adatainak összessége, amelyet a MoWI
egy helyen, összesítve kezel.

1.5.

Sípálya-biztosítás: a MoWI használatával igénybe vehető biztosítás.

1.6.

Biztosító: az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest,
Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365, adószám: 10389395-4-44), amely, mint
biztosító a Sípálya-biztosítás szolgáltatást nyújtja és amellyel az Érintett a Sípálya-biztosítási
szerződést köti.

1.7.

MoWI: Az Adatkezelő által üzemeltetett, MoWI elnevezésű informatikai platform, amelyet
az Érintett a www.mowi.me honlapon érhet el, és amelyen keresztül a Biztosítóval Sípályabiztosítási szerződést köthet.

2. Adatkezelő cégadatai, elérhetőségei
InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest Ipar u. 5. 2. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-329593
Adószám: 26513258-2-43
KSH statisztikai számjel: 26513258-6201-113-01
Képviselője: Dr. Urbán Viktor ügyvezető
Honlap: www.mowi.me
E-mail: viktor.urban@insurwiz.hu
Telefon: 0617861771
Postacím: 1095 Budapest Ipar u. 5. 2. emelet
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3. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés
3.1.

Tájékoztatjuk, hogy a MoWI használatával kapcsolatban különböző célokból és
különböző jogalapokon kezeljük a személyes adatait.

3.2.

Az Adatkezelő a MoWI-ban négy féle adatkezelési tevékenységet végez, amelyekre
részben eltérő adatkezelési szabályok vonatkoznak. Egyfelől a MoWI adatot kezel a
Felhasználói Profil létrehozásával kapcsolatban, közvetít továbbá a Biztosító és az
Érintett között a Sípálya-biztosításra vonatkozó szerződés létrejöttében, másfelől a
létrejött biztosítási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását
segíti elő. Fentieken túl az Adatkezelő marketing célú adatkezelést is végez az Érintett
ilyen irányú hozzájárulása esetén.

3.3.

Ezt az Adatkezelési tájékoztatót a Sípálya-biztosítási szerződéskötési folyamat során
olvashatja, a szerződés(ek) megkötését követően a MoWI főoldalán, Adatkezelés
menüpont alatt tekintheti meg. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Biztosító és az
Érintett között létrejött Sípálya-biztosítási szerződésre külön szerződési feltételek
vonatkoznak, amelyet a szerződéskötési folyamat során olvashat.

4. A Felhasználói Profil létrehozásához (regisztrációhoz) szükséges adatkezelés
4.1.

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
teljesítése.

4.2.

Az adatkezelés célja:
A MoWI alkalmazást az Érintett kizárólag abban az esetben használhatja, amennyiben
a MoWI alkalmazásban regisztrál.
Az adatkezelés célja az, hogy a MoWI alkalmazást az Érintett használni tudja. Az adatok
megadásával jön létre a Felhasználói Profil.

4.3.

A kezelt személyes adatok köre:
A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:
-

4.4.

e-mail cím
jelszó
születési dátum
név

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig a Felhasználói Profil az Érintett ez irányú
kérésére törlésre nem kerül, illetve amennyiben az Érintett a törlés kezdeményezésének
időpontjában érvényes és hatályos Biztosítási Szerződéssel rendelkezik a személyes adatokat a
Biztosítási Szerződéssel lefedett biztosítási időszak lejártától számított 2 munkanapig kezeljük.

4.5.

A Személyes adatok megismerésére jogosultak:
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és
megbízottjai jogosultak, akiket a MoWI alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az
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Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a
személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.

5. A biztosítási jogviszony létrehozásához szükséges adatkezelés
5.1.

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő a Biztosító biztosításközvetítőjének, függő ügynökének minősül. A
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 379. § (1) bekezdése
feljogosítja a biztosításközvetítőt az ügyfelek azon biztosítási titkainak kezelésére, amelyek
a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással
összefüggnek. A személyes adatai kezelésének jogalapja ezen jogszabályi rendelkezés.

5.2.

Az adatkezelés célja:
A MoWI alkalmazáson keresztül az Érintett kizárólag abban az esetben tud Sípályabiztosítási szerződést kötni, amennyiben a MoWI alkalmazásban a szerződéskötéshez
szükséges személyes adatait megadja.
Az adatkezelés célja az, hogy a Biztosító és az Érintett között a Síbiztosítási szerződés
létrejöjjön, valamint az Adatkezelő és a Biztosító a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni tudja.

5.3.

A kezelt személyes adatok köre:
A jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi
személyes adatokat kezeli:
- név
- születési dátum
- anyja neve
- lakcím
- kockázatviselési időszak
- sípálya megnevezése
- napi kártérítés mértéke
- biztosított síliftek száma
- biztosított személyek száma
- biztosított személyek neve
- biztosított személyek lakcíme
- biztosított személyek életkora
- számlázási cím
- erős ügyfélazonosítás igénylése (igen/nem)
- „smart contract hash”, azaz a biztosítási szerződéshez kapcsolódó elektronikus
azonosító
- a biztosítási kötvény érvényességének ideje
- kötvényazonosító
- ügyfél azonosító szám (ID)
- bankszámla száma, bankszámla tulajdonosa (amelyre a kifizetés teljesítendő)
- biztosítási díj befizetésének ténye és időpontja
Az Érintett köteles a biztosítottként megjelölt személyek személyes adatainak megadásához
szükséges hozzájárulást a Biztosítási Szerződés megkötést megelőzően beszerezni.

5.4.

Az adatkezelés időtartama:
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A MoWI a fenti adatokat a kockázatviselési időszak megszűnését követő két évig őrzi meg.
Amennyiben az Érintett több Sípálya-biztosítási szerződést is kötött, a két éves határidőt annak
a kockázatviselési időszaknak a megszűnésétől kell számítani, amelyik időben a legkésőbb tel el.
A határidő lejártát követően a személyes adatok előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek akként,
hogy azokat utólag helyreállítani nem lehet.
5.5.

A személyes adatok megismerésére jogosultak:
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és
megbízottjai jogosultak, akiket a MoWI alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az
Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a
személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Biztosító biztosításközvetítőjének, függő
ügynökének minősül, a jelen pont szerinti személyes adatokat a Biztosítónak átadja a
biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, valamint a
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, továbbá a
biztosítási szerződésből fakadó igény érvényesítéséhez szükséges célból.
A Biztosító általi adatkezelésről részletesen tájékozódhat az alábbi elérhetőségen:
https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html

6. A sípálya-biztosítási szerződésből fakadó jogok
kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
6.1.

gyakorlásához

és

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő a Biztosító biztosításközvetítőjének, függő ügynökének minősül. A
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 379. § (1) bekezdése nem
csak a biztosítási szerződés létrejöttével, hanem a biztosítási szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban is feljogosítja a biztosításközvetítőt, hogy az ügyfelek biztosítási titoknak
minősülő személyes adatait kezelje. A személyes adatai kezelésének jogalapja ezen
jogszabályi rendelkezés.

6.2.

Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő, mint biztosításközvetítő tevékenysége kiterjed a Biztosító szerződésből
eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében való közreműködésre is.
Az adatkezelés célja ebben az esetben az, hogy a biztosítási jogviszony teljesítésében az
Adatkezelő közreműködhessen.
Az Adatkezelőnek ezen adatkezelési tevékenysége automatizált döntéshozatalt jelent. Az
Adatkezelő adatkezelési tevékenysége profilalkotást nem jelent.

6.3.

A kezelt Személyes adatok köre:
A MoWi az alábbi adatokat kezeli az Érintettről:
-

történt-e káresemény (igen/nem)
káreseménnyel érintett szerződés
káresemény bekövetkezte és annak időpontja
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A biztosítási jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez és jogok gyakorlásához az
Érintettnek olyan személyes adataira is szükség van, amelyeket korábban, a biztosítási szerződés
megkötésekor már megadott és amelyeket az Adatkezelő a Felhasználói Profilban tárol. Az alábbi
személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pont szerinti adatkezelési célból is kezeli:
- név
- születési dátum
- anyja neve
- lakcím
- biztosítási időszak
- sípálya megnevezése
- napi kártérítés mértéke
- biztosított síliftek száma
- biztosított személyek száma
- biztosított személyek neve
- biztosított személyek lakcíme
- biztosított személyek életkora
- számlázási cím
- erős ügyfélazonosítás igénylése (igen/nem)
- „smart contract hash”, azaz a biztosítási szerződéshez kapcsolódó elektronikus
azonosító
- a biztosítási kötvény érvényességének ideje
- kötvényazonosító
- ügyfél azonosító szám (ID)
- bankszámla száma, bankszámla tulajdonosa (amelyre a kifizetést teljesítjük)
- biztosítási díj befizetésének ténye és időpontja
6.4.

Az adatkezelés időtartama:
A MoWI a fenti adatokat a kockázatviselési időszak megszűnését követő két évig őrzi meg.
Amennyiben az Érintett több Sípálya-biztosítási szerződést is kötött, a két éves határidőt annak
a kockázatviselési időszaknak a megszűnésétől kell számítani, amelyik időben a legkésőbb tel el.
A határidő lejártát követően a személyes adatok előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek akként,
hogy azokat utólag helyreállítani nem lehet.

6.5.

A Személyes adatok megismerésére jogosultak:
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és
megbízottjai jogosultak, akiket a MoWI alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az
Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a
személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Biztosító biztosításközvetítőjének, függő
ügynökének minősül, a jelen pont szerinti személyes adatokat a Biztosítónak átadja a
biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, valamint a
biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, továbbá a
biztosítási szerződésből fakadó igény érvényesítéséhez szükséges célból.
A Biztosító általi adatkezelésről részletesen tájékozódhatsz az alábbi elérhetőségen:
https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html
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7. A marketing célú adatkezelés
7.1.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a
hozzájárulását úgy tudja kifejezni, hogy a sípálya-biztosítási szerződéskötés során akként
nyilatkozik, hogy szeretne marketing célú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől.
7.2.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az érdeklődők részére rendszeresen marketing célú
megkeresést hírlevelet, vagy értesítést küldjön az Érintett által megadott e-mail címre, amelyben
tájékoztatja az Érintettet a MoWI, az Adatkezelő vagy a Biztosító működésével,
szolgáltatásaival kapcsolatos változásokról, újdonságokról.
A kezelt Személyes adatok köre:
A marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulás esetén az Adatkezelő az alábbi
személyes adatokat kezeli az Érintettről:
- név
- e-mail cím.
7.3.

Az adatkezelés időtartama:

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeli,
az adatkezelést az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén szünteti meg, az Érintett erről
szóló értesítésének kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A hozzájárulását az Érintett
az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikére küldött értesítés
formájában tudja visszavonni.
7.4.

A Személyes adatok megismerésére jogosultak:

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és
megbízottjai jogosultak, akiket a MoWI alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az
Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a
személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.
7.5.

Visszavonás joga:

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, a hozzájárulást
bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást úgy lehet visszavonni,
hogy az Érintett az Adatkezelő részére jelzi, hogy szeretné visszavonni a marketing célú
hozzájárulását.

8. Az Érintett jogai
8.1.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a hatályos
jogszabályokban rögzített valamennyi információról tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől a 2.
pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.
8.2.

Az Érintett hozzáféréshez való joga:
6

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzés kapjon arra vonatkozóan, hogy a
személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) az adatforrásokra vonatkozó információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal az
Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére
az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.3.

Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő 2. pontban rögzített e-mail címére
küldött, erre irányuló kérelem útján.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
8.4.

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi
(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok
valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
8.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
g) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
h) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
i) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
j) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
8.6.

Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is.
Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az Érintett bármikor díjmentesen
tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adat üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe
beletartozik a profilalkotás is. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.7.

Adathordozáshoz való jog

Érintettként jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.8.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
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Tekintettel arra, hogy az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítésén alapul az
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, így az Érintett
kizárólag arra jogosult, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8.9.

Bíróság előtti igényérvényesítéshez való jog:

Az Érintett a Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az
Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.
8.10.

Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az Érintett az adatkezelés jogszerűtlensége esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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