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Napirendi pontok: 

 

1. GDPR kiegészítő megállapodások: Sok biztosító egyáltalán nem jelentkezett, hogy a GDPR 

miatt egyáltalán valami kiegészítő megállapodást szeretne. A CIG Biztosítóval Flanek Attila 

megállapodott, a megállapodásnak megfelelő verziót már a Biztosító ki is küldte az 

alkuszoknak.  

A Waberer szerződésének része, erre Flanek Attila fog reagálni  a biztosító felé. Molnár 

Istvántól még nem kaptuk meg az állásfoglalást, így mi nem tudjuk, hogy milyen álláspontot 

képviseljünk. A Waberer közös adatkezelőnek gondolja az alkuszokat. Ezt egyáltalán nem 

szeretnénk. Megírjuk, hogy minden más biztosító önálló adatkezelőnek tekint bennünket, és 

mi is így gondoljuk, kérjük, hogy ezt fontolják meg. 

Aegon Biztosító visszajelzésünket várja, de addig nem tudunk érdemben reagálni, amíg 

Molnár István nem mond jogi véleményt. Molnár Laci felvette vele a kapcsolatot, és abban 

állapodtak meg, hogy abba az irányba kellene terelni a megállapodást, hogy önálló 

adatkezelőnek tekintsenek, mint a többi biztosító. Molnár Laci megírja az Aegonnak, hogy 

mások így csinálják, kérjük őket gondolják át álláspontjukat.  

Molnár István felvetette azt, hogy a CIG megállapodás legalább annyi kötöttséget tartalmaz 

számunkra, mint az Aegonos, miért fogadtuk el a  CIG-est és miért nem akarjuk az Aegonost. 

Molnár Laci vállalta, hogy újra átnézi mind a kettőt, és megírja véleményét.  

 

Együttműködési megállapodások: 

Aegon: OK, fenn van az általunk támogatott a honlapon 

Allianz: 

CIG: várjuk a  biztostó válaszát a mi felvetéseinkre a kiegészítő megállapodásra vonatkozóan. 

CIG Pannónia: Tünde vállalta, hogy véleményezi. 

Groupama: Máté Attila tárgyalt, a biztosító neki már megírta a megjegyzéseink utáni 

véleményét ill változtatási javaslatait. Attila készít egy összefoglalót, mi volt az eredeti, mit 



reagáltunk mi és mit mondott erre a Groupama. Ezt körbe küldi, mindenki véleményezi, 

konszenzusra jutunk, és azt fogja majd Attila megválaszolni a Groupamának. 

KÖBE: Mezős Zoli, Szendi Tomi és Flanek Attila is véleményezte. Flanek Attila meg is küldte a 

válaszát Zöldi Tamásnak. Várjuk a visszajelzését. Attila sürget. 

Signal: Máté Attila tárgyalt. Kapott a biztosítótól egy olyan szerződés változatot, melyben 

már az általunk javasolt módosításokra reagált a  biztosító. Attila ezt összefoglalja, és körbe 

küldi. Itt is konszenzusra jutunk és az álláspontot fogja majd Máté Attila megküldeni 

válaszként. 

Waberer: Flanek Attila újra küldi a biztosítónak a véleményezett tervezetet. A GDPR 

mellékletre azt fogjuk válaszolni, hogy a többi biztosítóhoz hasonlóan nem közös, hanem 

önálló adatkezelőknek tekintjük magunkat, kérjük, ennek megfelelően gondolják át azt a 

fejezetet. 

 

A most vállalt feladatokat megcsináljuk, de júliusban és augusztusban nem tartunk KKSZ 

ülést. Következő ülés előre láthatólag:  szeptember 12. 14.00, de előtte még egyeztetünk. 

 

 


