
   

 
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

a.) Az adatkezelő 

Az adatkezelő az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.). 
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatok átadásra kerülnek a 
csoportos beszélgetés szervezésébe bevont szerződött ügynökségnek Havas 
Worldwide Budapest Zrt. részére.  

 
b.) Az adatvédelmi tisztviselő 

A GDPR 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 48-52. postai cím vagy a www.allianz.hu/adatvedelem 

internetes oldal.  

 
Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett 

bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy 
kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal. 
 

c.) Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatszolgáltatás és a csoportos beszélgetésen történő részvétel önkéntes.  
Az adatkezelés célja: a csoportos beszélgetés megszervezése és lebonyolítása. 
Az adatkezelés jogalapja: a csoportos beszélgetésen való részvétellel kapcsolatban 
történt regisztráció és a regisztráció során a jelen adatkezelési szabályzat 

megismerése. 
 

d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy a 
csoportos beszélgetés szervezésében részt vevő Havas Worldwide Budapest Zrt. 

munkatársai ismerhetik meg. Az adatokat az adatkezelő megbízásából, 
adatfeldolgozóként Szervező jogosult kezeli. 
 

e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama 

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) 
év.  
 

f.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében 

A Jelentkező jogosult kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, kérheti adatainak hordozhatóságát az 
alábbi elérhetőségeken: 

• telefonon, az Allianz Hungária Zrt. központi ügyfélszolgálatának +36 (1/20/30/70) 

421-1-421-es telefonszámán, 
a www.allianz.hu/adatvedelem internetes oldalon azonosíthatóan tett bejelentésben, 

• postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: 
Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Jogi és 

Compliance igazgatóság 
Részletes információt ezzel kapcsolatban a www.allianz.hu/adatvedelem oldalon talál. 

 

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/adatvedelem.html


   

g.) Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása 
esetén azonban a csoportos beszélgetésen nem tud részt venni.  

 
h.) Az adatfeldolgozó 

 
Név Székhelye Tevékenység 

Allianz Technology SE 
Magyarországi 
Fióktelepe 

1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 48-52.  

informatikai szolgáltatás  

Havas Worldwide 
Budapest 
Kommunikációs 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 
1027 Budapest, Kapás 
utca 6-12. A. ép. 5. emelet 

 

reklámügynöki 
tevékenység 

 
Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók 

személyéről a Szervező Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 48-52.) érhető el tájékoztató. 
 

i.) Az Allianz Hungária Zrt. a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok 

biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős 
technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy 
biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan 
hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. 

 
j.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról 

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz ( a hatóság elérhetőségei megtalálhatók a 

www.naih.hu vagy a www.allianz.hu/adatvedelem oldalon) fordulhat. 

 
k.) Jogorvoslati lehetőség 

Ön jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben dönthet 
arról, hogy a pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az Ön 
szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. 
Magyarországon a pert az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

indíthatja meg. 
 
  
 

Allianz Hungária Zrt. 
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