Adatkezelési Nyilatkozat
a) Adatkezelési tájékoztató az Allianz Hungária Zrt. díjkalkulációs szolgáltatásához
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő Allianz Hungária Zrt. (továbbiakban:
biztosító) tájékoztatja a regisztráló személyeket (továbbiakban: érintett) az alábbi adatkezelési
tudnivalókról.
1. Az Allianz Hungária Zrt. biztosítási termékére vonatkozó díjkalkuláció érdekében megadott
személyes adatok kezelése önkéntes, jogalapja a kalkulációt igénylő érintett hozzájárulása,
amelyet az Allianz Hűségprogram regisztrációs oldalán található felületen elhelyezett jelölő
négyzetben a jelen tájékoztatás ismeretében ad meg.
2.
-

Az adatokat az érintett az alábbi módon adja meg:
közvetlenül a regisztrációs felületen;
az adott termék díjkalkulációs felületén;
a Google vagy Facebook oldalán szereplő adatok rendelkezésre bocsátása útján.

3. A Google vagy Facebook, illetve a díjkalkulációs oldalakon szereplő adatok közül a biztosító az
alábbi adatokat menti el és kezeli a kalkulációval vagy a felületen elkülönítetten megadott
ilyen tartalmú hozzájárulás esetén közvetlen üzletszerzési céllal:











Facebook/Google: e-mail, facebook_id, google_id, vezetéknév, keresztnév, neme, születési
dátum, helység, születési hely, munkahely, végzettség
Ügyfél adatok: szerződő személyes adatai, szerződő elérhetőségei
Biztosításkötéshez kapcsolódó adatok: kockázatviselés kezdete, díjkínálati adatok, kiegészítő
biztosítások és azok díjai, kedvezmények/engedmények, üzletkötői kötés, marketing
nyilatkozat
GFB/Casco termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
szerződéskötés oka, GFB+Casco együttkötés, KEKKH nyilatkozat, pótdíjak, jármű adatok, GFB
és casco előzmény szerződés adatai, üzemben tartó adatai, tulajdonos adatai, díjfizető
adatai, zöldkártya-igénylés, kiemelt tartozékok, párhuzamos szerződések ellenőrzése
Otthonbiztosítás termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
biztosítás tárgya, berendezés, ingatlan alapadatok, biztosított ingatlan címe, biztosított
adatai, előzmény-szerződés, ingatlan jelzáloggal kapcsolatos adatok
Utasbiztosítás termék kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
utazás célja, utazás adatai, biztosított személyek száma és adatai
Egyéb adatok: alkalmazás használatához kapcsolódó adatok ide értve többek között az
alkalmazás használatához kapcsolódó aktivitásokat, tarifálás folyamatához kapcsolódó
adatok ide értve többek között a díjkalkulációs folyamat aktivitásait, értékelés

4. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a regisztrációt követően a biztosító oldalán biztosítási
termékkel kapcsolatos kalkulációt végez, a 2. pontban meghatározott módok valamelyikével
megadott, és a 3. pontban meghatározott Ügyfél adatok ismételt beírása/megadása nélkül
végezheti a kalkulációt vagy a biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezését.

5. Jelen adatkezelési tájékoztatóval a kalkulációt kérő érintetteket az Allianz Hungária Zrt. az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az alábbiakról:
a) adatkezelés célja: az Allianz Hungária Zrt. biztosítási terméke iránt érdeklődő személy által
adott ajánlat beküldése előtti – szerződéskötési kötelezettséggel nem járó – díjkalkuláció;
b) jogalapja: az érintett által a fenti honlapon adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás;
c) az adatkezelésre jogosult jogi személy: az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52.)
d) az adatfeldolgozásra jogosult jogi személy: Allianz Business Services magyarországi fióktelepe
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
e) az adatkezelés időtartama: a regisztráció fennállásának időtartama, valamint annak
megszűnését követő 3 év,
f) az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13. valamint
15-16. pontjai tartalmazzák.
7. Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős elérhetősége az
adatvedelmifelelos@allianz.hu e-mail cím, vagy a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
postai cím. A belső adatvédelmi felelős az Infotv. értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett
bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy
kérdéseivel, észrevételeivel forduljon adatvédelmi felelősünkhöz bizalommal.

b) Hozzájárulás az Allianz Hungária Zrt. marketing célú felhasználásához
Mint az Allianz Hungária Zrt. (Allianz Hűségprogram) felhasználója kijelentem, hogy az Allianz
Hungária Zrt., mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a
lenti pontok szerint megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat
tettem az (Allianz Hűségprogram) regisztrációs oldalán szereplő nyilatkozat melletti jelölő négyzet
bejelölésével:
1. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. a saját valamint az Allianz Hungária
Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, az Allianz Alapkezelő Zrt., továbbá a felsorolt
Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport
tag listán szereplő cégek, az FHB Jelzálog Bank Nyrt., az FHB Kereskedelmi Bank Zrt., az FHB
Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Ingatlanlízing Zrt. termékeiről adataimat személyre
szabott ajánlatok internetes felületen történő megjelenítésére is felhasználja.
Adatok köre:






Facebook/Google: e-mail, facebook_id, google_id, vezetéknév, keresztnév, neme, születési
dátum, helység, születési hely, munkahely, végzettség
Ügyfél adatok: szerződő személyes adatai, szerződő elérhetőségei
Biztosításkötéshez kapcsolódó adatok: kockázatviselés kezdete, díjkínálati adatok, kiegészítő
biztosítások és azok díjai, kedvezmények/engedmények, üzletkötői kötés, marketing
nyilatkozat
GFB/Casco termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
szerződéskötés oka, GFB+Casco együttkötés, KEKKH nyilatkozat, pótdíjak, jármű adatok, GFB






és casco előzmény szerződés adatai, üzemben tartó adatai, tulajdonos adatai, díjfizető
adatai, zöldkártya-igénylés, kiemelt tartozékok, párhuzamos szerződések ellenőrzése
Otthonbiztosítás termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
biztosítás tárgya, berendezés, ingatlan alapadatok, biztosított ingatlan címe, biztosított
adatai, előzmény-szerződés, ingatlan jelzáloggal kapcsolatos adatok
Utasbiztosítás termék kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között:
utazás célja, utazás adatai, biztosított személyek száma és adatai
Egyéb adatok: alkalmazás használatához kapcsolódó adatok ide értve többek között az
alkalmazás használatához kapcsolódó aktivitásokat, tarifálás folyamatához kapcsolódó
adatok ide értve többek között a díjkalkulációs folyamat aktivitásait, értékelés

2. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről,
így arról, hogy a Jogosult címére - illetve elektronikus levél (e-mail) címére küldött, a nyilatkozat
tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és
ingyenesen visszavonhatom marketing célú hozzájárulásomat. A hozzájárulás visszavonható a
központi ügyfélszolgálat 06 40 421 421-es telefonszámán, a hirlevel@allianz.hu e-mail címre,
vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: Allianz Hungária Zrt
Állománykezelési
Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163. Tudomásul veszem, hogy ebben az esetben elvesztem jogosultságom
az (Allianz Hűségprogram) használatához, hozzáférésem inaktiválásra kerül.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosult minden, a személyemre
vonatkozóan nyilvántartott, kezelt adatot írásban közöl velem a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
A Jogosult személyes adataimat regisztráció fennállásának időtartama, valamint annak
megszűnését követő 3 évig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig tartják
nyilván és kezelik.
3. A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosult a
tudomásukra jutott rám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezeli, a vonatkozó
jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem
teszi hozzáférhetővé.
4. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom a személyes adatok védelmét
biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló mindenkor
hatályos törvénynek és a fenti ágazati jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak
minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes
körűen megkaptam és annak ismeretében hagyom jóvá a jelen nyilatkozatot.
c) Magánszemély marketing célú küldeményekhez való hozzájárulása
1. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. a saját valamint az Allianz
Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, az Allianz Alapkezelő Zrt., továbbá
a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban megnevezett, esetlegesen változó
Allianz Csoport tag listán szereplő cégek, az FHB Jelzálog Bank Nyrt., az FHB kereskedelmi bank
Zrt., az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Ingatlanlízing Zrt. termékeiről
információt, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen
megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.

Adatok köre: természetes személy ügyfelek esetén – személynév, születési hely/idő, anyja neve,
telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím.
A hozzájárulásom kiterjed időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy
egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül történő értesítésre az
Allianz Csoport, valamint az FHB Csoport termékeiről.
2. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről,
így arról, hogy a Jogosult címére - illetve hivatalos honlapjukon szereplő elektronikus levél (email) címére - küldött, a nyilatkozat tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő
bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatom a közvetlen üzletszerzési
célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. A hozzájárulás visszavonható a központi
ügyfélszolgálat 06 40 421 421-es telefonszámán, a hirlevel@allianz.hu e-mail címre, vagy postai
úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: Allianz Hungária Zrt
Állománykezelési
Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163. Tudomásul veszem, hogy ebben az esetben elvesztem jogosultságom
az (Allianz Hűségprogram) használatához, hozzáférésem inaktiválásra kerül. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosult minden, a személyemre vonatkozóan
nyilvántartott, kezelt adatot írásban közöl velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A
Jogosult személyes adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését
követő 5 évig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig tartják nyilván és kezelik.
3. A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosult a
tudomásukra jutott rám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezeli, a vonatkozó
jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem
teszi hozzáférhetővé.
4. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom a személyes adatok védelmét
biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló mindenkor
hatályos törvénynek és a fenti ágazati jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak
minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes
körűen megkaptam és annak ismeretében írom alá a jelen nyilatkozatot

