Biztosítási Nyilatkozat – GDPR / Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítás
Bevezetés
Ez a kérdőív nem minősül sem ajánlattételnek, sem biztosítási fedezetet igazoló dokumentumnak (kötvénynek).
A kérdőív kitöltése nem kötelezi sem az Ajánlatkérőt, sem a Biztosítót szerződés megkötésére.
Kérjük adjon meg minden olyan kiegészítő információt, amely lényeges az itt feltett kérdések megválaszolásához.
Minden választ a cégcsoportra érvényes válaszként kell megadni, vagyis ha bármelyik leányvállalat tekintetében eltérő
válaszokat adna, ezeket külön részletezze. Amennyiben nincs elegendő hely az adott kérdés megválaszolására, kérjük,
folytassa a válaszát egy külön lapon, feltüntetve a megválaszolandó kérdés számát.
Ajánlatkérő neve:
Címe:
Leányvállalatok:

Tevékenységek
Kérjük, jelölje meg az Önre vonatkozó ágazatot:
☐ Vendéglátás ‐ Szórakozás
rendezvények/kaszinók

önkormányzati,
☐ Vendéglátás – Hotelek/Éttermek ☐ Kormányzati,
közigazgatási szervek, hivatalok

☐ Oktatás és kutatás, kutatási
létesítmények

☐ Oktatás és kutatás – Iskolák, ☐ Energia ‐ bányászat
Egyetemek

–
Energiatermelés ☐ Energia ‐ közművek
☐ Energia – Olaj & Gáz (kutatás és ☐ Energia
(hálózat nélkül)
kitermelés,
feldolgozás
és
kereskedelem)
☐ Pénzügyi szolgáltatások ‐ Bankok

szolgáltatások
–
☐ Pénzügyi szolgáltatások – ☐ Pénzügyi
Hitelkártyák /kártya feldolgozók
(Biztosítás, közvetítők, egyéb)

☐ Élelmiszer ‐ Mezőgazdaság

☐ Élelmiszer–Élelmiszer
feldolgozás/gyártás

☐ Egészségügy

☐ Informatika ‐ Hardver

☐ Informatika ‐ Szoftver

☐ Informatika – ASP, ISP, Cloud, ITC

☐ Gyártás – Autóipar (nem pénzügyi ☐ Gyártás – vegyipar
szolgáltatási részek

☐ Gyártás – Gyógyszeripar

☐ Gyártás ‐ Egyéb iparágak

☐ Média/Kiadók–PR‐
Médiavállalat

☐ Média/Kiadók–Közösségi
oldalak

☐ Egyéb – Számlázási szolgáltatás

☐

☐ Állami, önkormányzati vállalatok

☐ Kiskereskedelem–Elsősorban
online

☐ Kiskereskedelem–
hagyományos

☐ Szolgáltatások–Szakmai
szolgáltatások (kivéve IT)

☐ Közlekedés/Logisztika‐
Árufuvarozás

☐ Közlekedés/Logisztika–
Infrastruktúra
(Repülőterek,
kikötők, állomások)

Telekommunikáció, Interntet, ☐ Építőipar
website szolgáltató
Elsősorban

Kérjük részletezze tevékenységeit:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Forgalom/bevétel
Pénznem /Currency: ☐ EURO / ☐ HUF/Forint /Egyéb: …

Belföldi

EU

USA / Canada

A világ többi része

Éves forgalom/Bevétel /
Éves forgalom/bevétel online tevékenységből,
pl. e‐kereskedelemből
☐ Igen

A vállalat rendelkezik az USA‐ban bármilyen érdekeltséggel / tulajdonnal?
Kérjük, adja meg az alkalmazottak számát: ☐ 10 alatt

☐ 10‐50

☐ 50 ‐250

☐ Nem
☐ több mint 250

Soroljon fel minden ‐ a vállalat és a leányvállalatai által ‐ használt weboldalt
__________________________________________________________________________________________

Biztosítási igényre vonatkozó információk
Igényelt biztosítási fedezet típusa:(a fedezeteket ld. alább)
☐ GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosítás
☐ Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítás
Igényelt kombinált limit/ Ft:
☐ 100.000.000 ☐ 250.000.000 ☐ 500.000.000 Egyéb:..........................................
Pénznem:
☐ EURO
☐ HUF/Forint ☐ Egyéb:

Adatvédelmi Felelősségbiztosítás Fedezetek
GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosítás

Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítás

A.– ADAT FELELŐSSÉG

A.– ADAT FELELŐSSÉG

A.1 Személyes adatok nem megfelelő kezelése

A.1 Személyes adatok nem megfelelő kezelése

A.2 Vállalati információk nem megfelelő kezelése

A.2 Vállalati információk nem megfelelő kezelése

A.3 Kiszervezés

A.3 Kiszervezés

A.4 Hálózat biztonság

A.4 Hálózat biztonság

B. VIZSGÁLATI KÖLTSÉGEK ÉS BÍRSÁGOK

B. VIZSGÁLATI KÖLTSÉGEK ÉS BÍRSÁGOK

B.1 Adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok

B.1 Adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok

B.2 Adatkezeléssel kapcsolatos bírságok

B.2 Adatkezeléssel kapcsolatos bírságok

C. Értesítési költségek

C. ÉRTESÍTÉSI KÖLTSÉGEK/EGYÉB SZAKÉRTŐI DÍJAK

C.1 Értesítési költségek

C.1 Proaktív szakértői szolgáltatások
C.2 Társaság jó hírnevének visszaállítása
C.3 Magánszemély jó hírnevének visszaállítása
C.4 Értesítési költségek
C.5 Elektronikus adatok
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A Cyber Adatvédelmi felelősségbiztosításhoz választható fedezetkiterjsztések (kérjük jelölje ki azokat
fedezeteket, amelyeket igényelni szeretne)
A fedezet részei
☐

D. Multimédia Felelősség

☐

E. Zsarolás

☐

F. Hálózat kiesés

Igényelt limit

Önrész

Várakozási idő(VI) =……. óra
Várakozási idő “VI”órákban megadva

Korábbi biztosítások
A Társaságnak van‐e, volt‐e GDPR vagy Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítása, amely ugyanazt
vagy hasonló fedezetet nyújtj, mint az igényelt biztosítás?

☐ Igen ☐ Nem

Bármely Biztosító valaha felmondta‐e, vagy megtagadta‐e a Társaság olyan biztosítását, amely

☐ Igen ☐ Nem

azonos vagy hasonló fedezetre szólt, mint a jelenlegi igény?

Adatvédelmi eljárások
A társaság a cégcsoport fő adatkezelési központja az Európai Unión belül van‐e
☐ Igen ☐ Nem
(amely meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és gyakorlatát)?
Amennyiben nem, kérjük, adja meg a cégcsoport központjának regisztrált székhelyét illetve a megfelelő felügyeleti
hatóságot.

A Társaság áttekintette‐e az adatvédelemmel kapcsolatos folyamatait és azonosította‐e azokat a☐ Igen ☐ Nem
területeket, amelyek a GDPR szerint megfelelőségi problémákat okozhatnak?
Megfelelően dokumentált módon megtett‐e minden ésszerűen elvárható technikai és szervezeti ☐ Igen ☐ Nem
intézkedést a GDPR megfelelés érdekében?
Az adatkezelési/feldolgozási tevékenységük jogszerű alapját megállapították, valamint ☐ Igen ☐ Nem
felülvizsgálták jelenlegi adatvédelmi tájékoztatóikat, és a szükséges módosításokat
(amennyiben voltak) a GDPR követelményeinek megfelelően elvégezték‐e?
Az ajánlatkérő és leányvállalatai dokumentálták, hogy milyen személyes adatokat kezelnek, azok☐ Igen ☐ Nem
honnan származnak, kivel osztják meg őket illetve nyilvántartást vezetnek adatkezelői,
adatfeldolgozói tevékenységeikről.
Amennyiben az Ajánlatkérőre (és/vagy leányvállalataira) kötelezően előírt adatvédelmi☐ Igen ☐ Nem
hatásvizsgálat elkészítése szükséges , úgy az(ok) elkészítésre került(ek).
A társaság kötelezett‐e adatvédelmi tisztviselő kinevezésére?
☐ Igen ☐ Nem
Amennyiben igen, kérjük adja meg az azonosító adatokat illetve az adatvédelmi képviselő beosztását! (Végzettség,
külső, vagy belső munkatárs‐e)
____________________________________________________________________________________________
Amennyiben nem, úgy ki a felelős a személyes‐és egyéb adatok biztonságáért, valamint a jogszabályoknak való
megfelelésért?
Bevezetésre került‐e a Társaságnál a szervezet működését szabályzó eljárásrend a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés vonatkozásában az alábbiak kapcsán:
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Hozzáférés a személyes adatokhoz
☐ Igen
Módosítás
☐ Igen
Adatok hordozhatósága
☐ Igen
Tiltakozási jog
☐ Igen
Az adatvédelmi hatóság értesítése a személyes adatokat ért incidensekről
☐ Igen
Az adatalanyok kiértesítése a személyes adatikat ért adatbiztonsági incidensekről
☐ Igen
A Társaság fogadott‐e el belső eljárásrendet az alábbiak rendszeres (legalább éves) felülvizsgálatának☐ Igen
biztosítása ‐ és ha szükséges akkor frissítésére ‐ érdekében:
Adatvédelmi tájékoztatók
☐ Igen
Adatalanyok hozzájárulási, belegyező nyilatkozatai
☐ Igen

☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem

Amennyiben a fenti “Adatvédelmi eljárások” alatt található kérdések közül bármelyikre “nem‐mel” válaszolt, kérjük,
adja meg, hogy a Társaság mikorra vezeti be, teljesíti a GDPR megfeleléshez kapcsolódó összes követelményt:
__________________________________________________________________________________________
A társaság minden alkalmazottja ismeri‐ e a rá vonatkozó belső adatkezelési/feldolgozási
☐ Igen ☐ Nem
eljárásrendet és megfelelő képzést kapott‐e annak mindenkori betartására vonatozóan?
Minden munkavállaló részt vett‐e a képzéseken és elsajátította‐e a betartandó adatvédelmi ☐ Igen ☐ Nem
folyamatokat?
Amennyiben a Társaság olyan ágazatokban folytatja tevékenységét, ahol a személyes adatok
kezelésére további különleges jogszabályok is vonatkoznak (pl. Egészségügyi szolgáltatások nyújtása,
hírközlési és telekommunikációs szolgáltatások nyújtása, villamos energia, gáz, víz stb. szolgáltatása ☐ Igen ☐ Nem
és forgalmazása; biztosítási szolgáltatások, biztosítási közvetítői szolgáltatások, stb.), abban az
esetben a Társaság megfelel‐e a személyes adatok védelmére vonatkozó különleges jogi
kötelezettségeknek ezen külön jogszabály alapján?

Az adatok minősége és mennyisége, online tevékenységek és szolgáltatások
Mely típusú érzékeny adatok vannak a cég kezelésében /feldolgozásában az alábbiak közül?
alkalmas☐ Bankkártya információk
☐ Személyes egészségügyi információk
☐ Személyazonosításra
információk
☐ Felhasználónevek és jelszavak
☐ Szellemi tulajdon
Amennyiben a “Bankkártya információk” lehetőséget kiválasztotta, akkor rendelkezik‐e a cég PCI DSS ☐ Igen
megfelelési tanúsítvánnyal?
Amennyiben a “Szellemi tulajdon”, “Bankkártya információk” és/vagy a “személyes egészségügyi ☐ Igen
információk” kiválasztásra került(ek), kérjük írja meg, hogy korlátozott‐e az ezen adatokhoz való
hozzáférés, és kinek van ehhez jogosultsága?
_________________________________________________________________________________
Amerikai állampolgárok személyes adatait kezeli‐e vagy feldolgozza‐e (bárhol a világon) vagy USA‐ ☐ Igen
ban található adatközpontokban tárolt személyes adatokat kezel‐e vagy feldoldoz‐e?
Amennyiben igen, a személyes adatok kezelői/feldolgozói megfelelő módon regisztrálásra kerültek ☐ Igen
az EU‐USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszerben?

☐ Nem
☐ Nem

☐ Nem
☐ Nem

Kérjük tűntesse fel az érzékeny adatok becsült mennyiségét (egyedi adatok száma), amelyet a vállalat
kezel/feldolgoz.
☐ Kevesebb, mint 1.000 ☐ 1.000 és 10.000 között ☐ 10.000 és 100.000 között ☐ Több, mint 100.000

Média felelősségi fedezet
Kérjük akkor válaszoljon a következő kérdésekre, amennyiben (opcionális) médiafelelősségre vonatkozó fedezetet is
szeretne igényelni.
Milyen elektronikus/online tevékenységet végez a vállalat? (Kérjük minden lehetőséget ellenőrízzen le!)
Elektronikus saját tartalom közzététele
☐ Tartalom harmadik fél engedélyével
☐
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☐

Video vagy zenei tartalmak sugárzása engedéllyel
vagy egyéb megállapodások alapján

Mások termékének/szolgáltatásának bemutatása
(reklámozás, vásárlás vagy eladás)

☐

Engedélyhez nem kötött, harmadik féltől
Érzékeny adatok gyűjtése (Személyazonosításra
származó tartalom (pl. csevegőszobák, blogok,
☐
alkalmas információk, bankkártya információk,
üzenőfalak, ügyfél vélemények, stb.)
személyes egészségügyi információk, szellemi
tulajdon, stb.)
Tanácsadás (pl. orvosi, jogi, stb.)
Letölthető fájlok
☐
☐
Felnőtt tartalom, játék, szerencsejáték
Egyéb:
☐
☐
A Társaság honlapján elérhető a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatás, (pl. adatgyűjtés, sütik használata,
stb. kapcsán), illetve jogi nyilatkozatot a harmadik felek jogairól és külső weboldalakra mutató linkekről,
beleértve a felelősség kizárását/korlátozását is; és az ilyen tartalmakat jóváhagyásra kerültek‐e
☐Igen☐ Nem
a cég jogászai által?
☐

Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások
Kiszervezi‐e a cég a hálózat, számítógépes rendszer vagy információ biztonsági funkciók bármely☐ Igen ☐ Nem
részét?
Az alábbi felsoroltak közül melyik vonatkozik a Társaságra és kérjük nevezze meg szolgáltatást nyújtó szervezetet:
☐
☐
☐

Teljes informatikai rendszer kezelése
Adatfeldolgozás
Alkalmazás szolgáltató

☐
☐

Kihelyezett biztonsági mentés és tárolás
Egyéb felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások

Cégnév:__________________________________________________________________________________
Van‐e írásos szerződése, megfelelő titoktartási rendelkezésekkel az érintett szolgáltatóval
(szolgáltatókkal)? A társaság rendszeres időközönként auditálja‐e ezt a külső céget, hogy az megfelel‐
e az általa megkövetelt IT biztonsági eljárásrendnek?
☐ Igen ☐ Nem
Csak akkor jelölje meg a N/A „nem értelmezhető“‐t, ha nem szervezi ki a hálózat, a számítógépes
rendszer vagy az információs biztonsági funkciók egyetlen részét sem.
☐ N/A
A Társaság előírja‐e a megbízásából adatgyűjtést vagy adatfeldolgozást végző szervezeteknek
☐ Igen ☐ Nem
(kiszervezett megbízottaknak), hogy saját adatvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezzenek?

IT Biztonság
Szervezeti védelem
Rendelkezik‐e a Társaság IT biztonságért felelős személlyel vagy ilyen feladatra létrehozott csoporttal,☐ Igen ☐ Nem
akik rendszeresen jelentéseket tesznek a felső vezetés felé?
A társaság biztosít‐e rendszeresen tréningeket az alkalmazottak részére, hogy az informatikai☐ Igen ☐ Nem
biztonsági ismereteiket bővítsék, illetve felkészültek és éberebbek legyenek az adathalászat ellen?
Van‐e jelszavakra vonatkozó szabályzat érvényben pl. a jelszavak komplexitására (erős jelszavak) és☐ Igen ☐ Nem
azok változtatására (rendszeres cseréjére) vonatkozóan?
Milyen gyakran szükséges lecserélni a jelszót?☐

Kevesebb, mint 90 naponként

☐

90
napnál
időközönként

Rendszeresen– legalább havonta – frissítik‐e/updatelik‐e a rendszereiket és alkalmazásaikat?

nagyobb

☐ Igen ☐ Nem

A cég minden új alkalmazott vagy független tanácsadó esetében leellenőrzi‐e személyes☐ Igen ☐ Nem
megbízhatóságukat?
Rendelkezésre áll‐e a Társaságnál üzletfolytonossági és intézkedési terv, amelyet rendszeresen☐ Igen ☐ Nem
tesztelnek is?
Az üzemszünet maximális mértéke, amely még nincs káros hatással a vállalkozás működésére:
☐ 12 óra
☐ 24 óra
☐ 18 óra
☐ 36 óra
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A társaság rendszeresen ellenőrzi valamennyi szerverét, munkaállomását és a nem használt, felesleges☐ Igen ☐ Nem
szoftvereket, felhasználói fiókokat és alkalamzásokat, valamint azok rendszeresen eltávolításra
kerülnek‐e?
Van‐e a társaságnak folyamatirányítási / SCADA (ellenőrző és adatgyűjtő felügyeleti) rendszere a☐ Igen ☐ Nem
kritikus infrastruktúrákra vagy a kritikus gyártási technológiákra vagy működési folyamatokra?
Amennyiben “igen”, a vállalatnak van‐e belső eljárásrendje, hogy biztosítsa a rendszer megfelelő☐ Igen ☐ Nem
gyakoriságú felülvizsgálatát és frissítéseit a rendszerben történő illetéktelen behatolás megelőzésének
érdekében?
Műszaki Védelem
Használnak‐e antivírus, kémprogram‐elhárító vagy azzal egyenértékű kártevők elleni védelmet?
Amennyiben igen, a vírusvédelmi fájlok automatikusan letöltődnek és frissülnek‐e?

☐ Igen ☐ Nem
☐ Igen ☐ Nem

Minden internet‐hozzáférési pont tűzfallal védett‐e?
☐ Igen
Biztosítva van‐e, hogy minden alapértelmezett jelszó az összes számítógépes rendszeren/egységen (pl.
☐ Igen
router) megváltoztatásra kerüljön?
A Társaság hálózata olyan módon került‐e kialakításra, hogy az érzékeny ügyféladatokhoz való
☐ Igen
hozzáférés csak jogosultságokkal legyen elérhető?
Használatban van‐e a társaságnál olyan ellenőrző rendszer, amely alkalmas a☐ Igen
rendszereket/hálózatokat ért adatvédelmi incidensek kiszűrésére és azonosítására?
Rendelkezik‐e a Társaság a számítógépes rendszereinek illetve adatközpontjának fizikai védelmére☐ Igen
kialakított módszerrel (pl. biztonsági ellenőrzés, beléptető rendszer, biztonsági kamera, stb.) az
illetéktelen behatolások megakadályozására illetve felderítésére?
Rendelkezik‐e a cég az adatok tárolására és átvitelére vonatkozó titkosítási eljárásrenddel az adatok☐ Igen
sértetlenségének megőrzése érdekében, beleértve a mobil eszközökön (pl. laptop, DVD backup,
merevlemezek, USB‐eszközök, stb.) tárolt adatokat is?
A távoli felhasználók (remote users) azonosítása megtörténik‐e, mielőtt ők a cég a belső hálózatához
☐ Igen
és számítógépes rendszereihez kapcsolódnak?
Történik‐e rendszeres, automatikus biztonsági mentés a kritikus rendszerekről és az adatbázisokról? ☐ Igen

☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem
☐ Nem

☐ Nem
☐ Nem

Ha igen, milyen gyakran?
Napi szinten
Heti szinten
☐
☐
Rendszeresen megbizonyosodik‐e arról, hogy az adatmentések a lehető leggyorsabban
☐ Igen ☐ Nem
visszaállíthatók legyenek, minimális kihatással a cég működésére?
Ha “igen”, mennyi idő szükséges a kritkus rendszerek és az adat‐információs eszközök teljes mértékben történő
helyreállításához?
☐ Kevesebb, mint 8 óra
☐ 8 és 24 óra között
☐ 24‐28 óra között
☐ 48 óránál több

Korábbi károk és körülmények
Az elmúlt három évben a Társaságnál történt‐e bármilyen IT biztonsággal való visszaélés, hálózati☐ Igen ☐ Nem
kár, rendszer támadás vagy adatvesztés?
Ha igen, milyen pénzügyi veszteséggel járt ez az ön társasága számára?
☐

Kevesebb, mint 50.000 EUR

☐

50.000 és 200.000 EUR között

☐ Több, mint 200.000 EUR

Az elmúlt három évben a Társaságnak szükséges volt‐e tájékoztatni az ügyfeleit, hogy az adataik☐ Igen ☐ Nem
biztonsága veszélyeztetett?
Az elmúlt három évben előfordult‐e, hogy ügyfelük azt állította: adatai veszélybe kerültek/visszaélés☐ Igen ☐ Nem
történt azokkal?
Amennyiben igen, mekkora pénzügyi veszteség érte emiatt a vállalatot?
☐ Kevesebb, mint 50.000 EUR
☐ 50.000 és 200.000 EUR között
☐ Több, mint 200.000 EUR
Alanya volt‐e a cég valaha az Adatvédelmi Hatóság vagy egyéb illetékes felügyeleti szerv által indított☐ Igen ☐ Nem
adatvédelmi ellenőrzésnek vagy hivatalos vizsgálatnak?
Adatvédelmi Hatóság vagy egyéb illetékes felügyeleti szerv hivatalosan felszólította‐e a Társaságot☐ Igen ☐ Nem
bármikor valamely adatvédelmi ügy miatt?
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Önnek vagy bármely társbiztosított személynek van‐e tudomása olyan körülményről vagy esetről,
amely a céggel vagy annak jogelődjével szemben érvényesített kárigényhez vezethet, amire a☐ Igen ☐ Nem
megkötésre kerülő biztosítás fedezet nyújtana?
Amennyiben bármelyik kérdésnél az “igen”‐t jelölte meg, kérjük részletesen írja le ( akár külön lapon):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Nyilatkozat
Jelen dokumentum aláírásával (a tulajdonos vagy a vezető tisztségviselő aláírása szükséges) megerősítem, hogy a
társaság meghatalmazott képviselője vagyok, és ezennel kijelentem, hogy az itt közölt állítások és adatok a valóságnak
megfelelnek, a kitöltés során semmilyen lényeges tényt vagy körülményt nem hallgattam el és nem közöltem tévesen,
amely a kockázat biztosító általi befogadását vagy annak értékelését megmásította volna.
Alulírott tudomásul veszem, hogy a jelen ajánlatkérőn szereplő adatok a Biztosító részére megküldött egyéb
információkkal és dokumentumokkal együtt befolyással bírnak a Biztosító kockázatértékelésére, azok képezik a
Biztosító kockázatviselésének az alapját és valótlan adatközlés a biztosító mentesülését eredményezi.
Az aláíró továbbá vállalja, hogy tájékoztatja a Biztosítót a biztosítási nyilatkozatban közölt tények és körülmények
bármely lényeges módosulásáról, amennyiben az a biztosítási szerződés hatálybalépése előtt vagy annak hatálya alatt
következik be.
Ezen kérdőív kitöltése a társaságra nézve kötelező érvényű és Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével
esetlegesen létrejövő adatvédelmi felelősségbiztosítás részét képezi.
Dátum:

Név:
Pozició:

Aláírás:

E‐mail:
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