
HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

Jelen nyilatkozatban tájékoztatom, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Önre 

vonatkozó személyes információkat gyűjt és kezel, mint például az Ön neve, kapcsolattartási 

adatai, amelyek magukban foglalhatják a személyes adatok különleges kategóriáit is pl.: az 

Ön egészségügyi adatait és a büntető jogi felelősség megállapítására és 

bűncselekményekre vonatkozó információkat. 

A személyes adatok felhasználásának célja többek között a biztosítási fedezetről való 

gondoskodás, kárrendezésben való részvétel és a bűnmegelőzés. A személyes adatok 

felhasználásáról szóló további információt a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi 

Nyilatkozata tartalmaz, amely a következő helyen érhető el: 

www.hungarikumalkusz.hu/dokumentumok/adatvedelem 

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi nyilatkozatának másolati példányát kérheti 

továbbá a Compliance Vezetőnknek címzett elektronikus levélben (email: 

info@hungarikumalkusz.hu ) vagy írásban (levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 11., C. épület, 7. emelet  ). Javasoljuk, hogy tekintse át ezt a nyilatkozatot. 

Személyes adatait továbbíthatjuk harmadik személynek, mint például a 

biztosítótársaságoknak, viszontbiztosító társaságoknak, kárszakértőknek, alvállalkozóknak, 

leányvállalatainknak és bizonyos szabályozó szerveknek, amelyeknek a Hungarikum 

Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi Nyilatkozatában meghatározott célok elérése érdekében 

maguknak is szüksége lehet azokra. 

Az adott körülményektől függően a személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban leírt 

felhasználása magában foglalhatja az adatok továbbítását az Egyesült Királyságon és az 

európai Gazdasági Térségen kívüli területekre, de erre csak megfelelő garanciák beiktatása 

mellett kerülhet sor. 

A szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és/vagy az ahhoz csatolt dokumentumban foglalt 

információk útján ön olyan személyes adatokat juttat el nekünk, amely a személyes adatok 

különleges kategóriáiba tartozhatnak. 

Bár hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben így tesz, ez azzal a 

következménnyel járhat, hogy a továbbiakban nem áll módunkban szolgáltatást nyújtani 

Önnek, ami jelentheti azt is, hogy kérelmét vagy kárigényét nem áll módunkban feldolgozni 

vagy megszűnhet az Ön biztosítási fedezete és 6 vagy az első bekezdésben foglalt 

szerződéses kötelezettségeinket sem tudjuk teljesíteni az Ön személye vonatkozásában. 

Amennyiben Ön más személyes adatait osztja meg velünk, vállalja, hogy e másik személyt 

tájékoztatja arról, hogy személyes adatait mi kezeljük, illetve beszerzi a személyes adatok 

különleges kategóriáiba tartozó információk, mint például egészségügyi adatok és a büntető 

jogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó információk kezeléséhez 

való hozzájárulását. Ön elfogadja, hogy az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink 

teljesítésének feltétele az, hogy Ön az előzőekben hivatkozott tájékoztatást megteszi és 

beszerzi a hivatkozott hozzájárulásokat. Bármely harmadik személy, akinek a személyes 

adatait kezeljük, bármikor jogosult visszavonni erre vonatkozó hozzájárulását, de 

amennyiben így tesz, az azzal a következménnyel járhat, hogy a továbbiakban nem áll 



módunkban szolgáltatást nyújtani részére (vagy esetleg önnek sem), ami azt is jelentheti, 

hogy a kérelmet vagy kárigényeket nem áll módunkban feldolgozni vagy a kapcsolódó 

biztosítási fedezet megszűnhet. 

Az aláírásommal nyilatkozom, hogy a fenti információkat elolvastam, megértettem és 

hozzájárulok az általam rendelkezésre bocsátott különleges személyes adatok fentebb célból 

történő kezeléséhez. 

 

Dátum:   …………………………………………………… 

 

Név olvashatóan: ……………………………………………………. 

 

Aláírás:  …………………………………………………….. 

 


