ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
(természetes személyek részére)
Ügyfél neve:
Születési neve

............................................................................................................................................
1

Anyja neve1:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

SAP BP / Partner ID / CIF azonosító1: ......................................................................................................................
Lakcím:

......................................... helység, ……………..……..…………………út/utca, …… házszám

Telefon:

......................................... E-mail cím1 .......................................................................................

Szül. hely, idő:

..................................................................... , ........... év ........................................... hó …… nap

Az Allianz Csoport illetőleg az FHB Csoport alábbi tagjai,
1.) Allianz Hungária Zrt.

2.)

A.)

B.) FHB Bank Zrt.

FHB
Nyrt.

Jelzálogbank

Allianz Hungária
Nyugdíjpénztár

3.)

Allianz Hungária
Egészségpénztár

4.) Allianz
Csoport
egyéb tagja2

C.) FHB Csoport egyéb
tagja3

valamennyien mint jogosultak (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) lenti
3-5. pontok szerint megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat teszem:
1.

Hozzájárulás adattovábbításhoz

1.1. Felhatalmazom a Jogosultakat, hogy a rám vonatkozó, bank-, értékpapír-, biztosítási-, pénztár titoknak, üzleti
titoknak, valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt: Adatok) minősülő információkat és/vagy adatokat
(az egészségi állapotra vonatkozó adatok kivételével) adatkezelés – ideértve az adatkezelések összekapcsolását is –
és nyilvántartás céljára, az Allianz Csoport valamint az FHB Csoport tagjai részére továbbá Jogosultak
szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Allianz Csoport illetőleg FHB Csoport tagjaival
szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, illetve egyéb megbízottjai, képviselői
részére továbbítsák, és felmentem Jogosultakat, hogy a titoktartási kötelezettségüket ebben a körben fenntartsák.
1.2. Adatok köre:
 természetes személy ügyfelek esetén – személynév, születési hely/idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus
és postai levelezési cím,
 a Jogosultak bármelyikével fennálló szerződés(ek) szolgáltatójának neve, a szerződés típusa és megkötésének
időpontja, szerződéses összeg, fizetési kötelezettség gyakorisága, mértéke, és teljesítésének módja
1.3. Automatizált egyedi döntés: Felhatalmazom a Jogosultakat az Adataimmal való automatizált adatfeldolgozással
történő értékelésre, és az automatizált egyedi döntés útján történő ajánlatok elkészítésére.
1.4. Adatkezelési cél: Felhatalmazom a Jogosultakat arra, hogy kezeljék és egymás részére az Adatokat átadják abból a
célból, hogy a többi Jogosult azokat nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a hatékony ügyfélkiszolgálási,
kockázatkezelési, statisztikai, elemzési, piackutatási, közvetlen üzletszerzési és marketingcélokra, valamint
szerződésem kezelése, karbantartása, elszámolás, új/további szerződés értékesítése céljából, a szerződéses vagy
szerződésen kívüli kötelezettségek és jogosultságok igazolására.
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
 igen
 nem

Amennyiben az 1. pont szerinti adattovábbításhoz „igen” megjelöléssel már hozzájárult, a 2. pont
szerinti nyilatkozat kitöltését kérjük szíveskedjen mellőzni!
2.

Magánszemély marketing célú küldeményekhez való hozzájárulása

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt cégek közül a velem szerződéses kapcsolatban álló
szolgáltató(k) információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson/juttassanak el közvetlen
megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.
1 A mezők feltüntetése nem kötelező.
2 Ebbe a körben tartozik az Allianz Alapkezelő Zrt., az Allianz Direct Kft. valamint a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban
megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport tag lista, a Jogosultaknak a szerződésközvetítésben nem közreműködő más ügynökei
(üzletkötői). 3 Ebbe a körbe tartozik az FHB Ingatlan Zrt., és az FHB Lízing Zrt.
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 igen

 nem

3.

Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így arról, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés célja a hozzájárulás szerinti marketing tevékenység, továbbá,
hogy a Jogosultak címére - illetve hivatalos honlapjukon szereplő elektronikus levél (e-mail) címére - küldött, a
nyilatkozat tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen
visszavonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. Tájékoztatást kaptam
arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosultak minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított
adatot írásban közölnek velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Jogosultak személyes adataimat a jogok
és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban foglalt
határidőig tartják nyilván és kezelik.

4.

A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosultak a tudomásukra jutott rám
vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezelik a jelen Nyilatkozatban felsorolt, illetve a vonatkozó
jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik
hozzáférhetővé.

5.

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek továbbá a bank, értékpapír, biztosítási, pénztár és üzleti
titok megismerésére, átadására, marketing célú adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályok (így különösen a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a befektetési
vállalkozásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény, a kutatás és
üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) vonatkozó rendelkezése
szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az ezen adatkezelésre vonatkozó
előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében írtam alá a jelen nyilatkozatot.

Kelt: …………………………….., 20….. év ……………………… hó ……nap
……………………………………………..
az Ügyfél saját kezű aláírása

..................................................................
Tanú(1)

......................................................................
Tanú(2)

Név: ................................................................................ Név: ....................................................................................
Személyigazolvány szám: ............................................... Személyigazolvány szám: ..................................................
Lakcím: ........................................................................... Lakcím: ……… ..................................................................
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