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A hajÓzás akkor élmény,
ha a végénbizionságban réilbe ér
TjsZelt BilosÍtottunk!
örömünkre szolgál, hogy 2020-ban ismét a Generali kishajó Íelelősségbiztosítási termékünk védelmében részesÍthetjÜk. Társaságunk
biáosítottjaként szeretnénk személyre szabott, igényeinek megfeleló biztosítási szolgáltatást nyújtani önnek az élet minden területén.
Ahhoz, hogy a jövőben Íigyelmébe a|ánlhassuk társaságunk termékeit és szolgáltatásait' kérjük' |áruljon hozzá a lap alján található nyilatkozat aláírásával, hogy a Generali Biztosító Zrt. megkereshesse Önt biztosítási termékeivel és szolgáltatásaival.
Társaságunk olyan széles termékpalettával rendelkezik, melyből biáosan megtalálhatja mindazt, amire igazán sztiksége lehet. Családja'
gépjárműve' lakása vagy vállalkozása biztonságára teljes körű védelmet kínálunk.
Kérjük, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat, és azt a bérleti szerzódéssel (az adategyeztetési nyilatkozattal) egytitt kitöltve és aláírva
juttassa vissza a Balatoni Hajózási Zrl-hez'
Válassza a Generalit, hiszeh teljes kört] védelem, kényelmes Ügyintézés és gyors, konekt kárrendezés várja. KöszönjÜk bizalmát és
remétjrlt<, hogy biáosításközvetító partnerünk hamarosan személyesen is megkeresheti Önt.
Generali Biáosító Zrt.

ADAIKEZELÉS| NV LATKOZAT
Jelen nyilatkozat aláÍrásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. a jelen nyilatkozatot átadhassa a Generali Biztosító Zrt.
(székhelye: 1 066 Budapest, Teréz körÚt 4244.) részére abból a célból, hogy a biztosító a nyilatkozaton megadott adataimat közvetlen
üzletszezés céljából ahozzájárulás visszavonásáig kezelje, nyilvántartsa, és részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenéftéktj
más egyéni kommunikációs eszköz Útján gazdasági reklámot küldjön' továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkereshessen.
Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megÍelelő tájékoáatás birtokában tettem meg.
Az alábbi adataimnak a Generali Biztosító Zrt. állal a Íenti cél alapján történő kezeléséheza jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
Név/cégnév:

Cég esetén kapcsolattartó neve:
Természetes személy esetén születési idő:
Telefonszám
E-mail cím:

Dátum:

aláírás
Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes. A reklámok közvetlen megkeresés mÓdszerével történó küldésének a megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkÜl' az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt.
bármelyik ügyÍélszolgálatán - név, születési dátum megadásával - van lehetóség: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési
címen vagy postai küldeménykent a Generali Biziosító zl1',7602 Pécs, Pf' 888 címen.
A megadott személyes adatokat a biztosító munkavállalói, továbbá a biztosító megbízott biáosításközvetítói ismerhetik meg. A biztosító
igénybe vesz adatfeldolgozókat, melyek felsorolását a biáosító honlapján elérhető adatkezelési táiékoáató tartalmazza.
A biáosító kérelemre, a jogszabályban meghatározott határidón belÜl köteles tájékoáatást adni a kezelt személyes adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatÍeldolgozó nevéról, címéról és az adatkezeléssel összefÜggó
tevékenységéról,adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körÜlményeiről, hatásairól és az elhárÍtására megtett intézkedésekről, továbbá - az adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Bármikor kérhető a személyes adatok helyesbítésg továbbá - iogszabály által meghatározott adatkezelések kivételével - az adalok zárolása vagy törlése, továbbá törvényben meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen' Amenynyiben a személyes adatok kezelésévelkapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy az érintett
a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság Íelébejelentést tehet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok
megsértéseesetén bírósághoz fordulhat.

