
 
 
 
 
 

Adatkezelési Nyilatkozat az Allianz Hűségprogrammal kapcsolatos marketing célú 
hozzájárulással és adatkezeléssel kapcsolatban 

 
Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatók megismeréséről 
 
Kijelentem, hogy az alábbi nyilatkozatok megtétele előtt az Allianz Hungária Zrt. adatkezelési 
tájékoztatóiban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. 
A részletes adatkezelési tájékoztató a honlap felhasználására vonatkozóan, ideértve az 
Allianz Hűségprogramot is itt érhető el. 
A részletes adatkezelési tájékoztató az Allianz Csoport marketing célú közös adatkezeléséről 
itt érhető el. 
 
Marketing nyilatkozat visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás 
 
Tudomásul veszem a tájékoztatást 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 +36 (1/20/30/70) 
421-1-421-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 jogosult vagyok a marketing célú adatkezeléssel kapcsolatban 
bármikor az adatkezelés ellen tiltakozni. írásbeli kérésemre a Jogosult minden, a 
személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt adatot írásban közöl velem a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően.  
 
 

a) Hozzájárulás az Allianz Hungária Zrt. részére az adataim marketing célú 
felhasználásához az Allianz Hűségprogrammal kapcsolatban 

 
 
A fentiek szerint kapott tájékoztatás alapján az Allianz Hűségprogram regisztrációs oldalán 
szereplő nyilatkozat melletti jelölő négyzet bejelölésével önkéntes és kifejezett 
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. az alábbiak szerinti személyes 
adataimat termékeiről az adataimnak megfelelően 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, 

https://www.allianz.hu/v_1527166953489/hu/letoltheto-dokumentumok/Allianz_Adatkezelesi_tajekoztato_honlap_hasznalatarol.pdf
https://www.allianz.hu/v_1527147518072/hu/letoltheto-dokumentumok/AHE-43285__Adatkezelesi_nyilatkozat_marketing_celu_adatkezelesrol.pdf


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  

 
 

b) Marketing célú küldeményekhez való hozzájárulás az Allianz Csoport részére  
 
A fentiek szerint kapott tájékoztatás alapján az Allianz Hűségprogram regisztrációs oldalán 
szereplő nyilatkozat melletti jelölő négyzet bejelölésével önkéntes és kifejezett 
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Allianz Csoport tagjai (Allianz Hungária Zrt. az 
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, az Allianz 
Alapkezelő Zrt., az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.)  a termékeikről információt, 
reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttassanak el közvetlen megkeresés 
módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés 
vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján a részemre. Hozzájárulok 
továbbá ahhoz, hogy ezen célból az Allianz Csoport tagjai a személyes adataimat a közös 
adatkezelésre vonatkozó megállapodásuk alapján kezeljék. 
Adatok köre: természetes személy ügyfelek esetén – személynév, születési hely/idő, anyja 
neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím.  
 

 
 


