Üzletkötő:
Ügyfélazonosító:
Adatkezelési nyilatkozat
-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének
megfelelés érdekében

(„GDPR”) való

Tisztelt Érintett!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adatkezelésekre vonatkozó GDPR, 2018.05.25. napjától alkalmazandó.
Az Adatkezelési nyilatkozat az Érintettek (Megbízó, Szerződő, Biztosítottak, Kedvezményezettek, a Bit. szerinti
egyéb Ügyfelek) adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló külön tájékoztatás miatt készült. A FOSTER Biztosítási
Alkusz Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. 3. Tel.:66-445604 email: fosterkft@fosterkft.hu), mint
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatvédelmi követelményeknek megfelelésért. A jelen Adatkezelési
nyilatkozat ezeknek a többlet kötelezettségeknek a teljesítésére szolgál, ezért kérjük, hogy az ebben foglaltakat
figyelmesen olvassa végig. Köszönettel: Foster Biztosítási Alkusz Kft.
ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
Az Érintett a jelen nyilatkozat megtételével
- tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés, vagy a szerződés fennállása esetén az általa megadott
valamennyi adat biztosítási titoknak minősül és személyes adatai az Alkuszi Megbízási Szerződés az
Alkusszal, mint Adatkezelővel történő megkötéséhez, vagy az abban vállaltak teljesítéséhez,
igényfelméréshez szükségesek;
- tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezelése az Alkusz, mint Adatkezelő törvényi
kötelezettségében meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését
és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő
adatkezeléshez is szükséges
- szerződéskötés esetén kifejezetten hozzájárul különleges adatainak a szerződés teljesítéséhez
szükséges kezeléséhez;
- kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Alkusz, mint Adatkezelő Alkuszi Megbízási Szerződés és a
biztosítási szerződések fennállása során megadott valamennyi adatot az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint továbbítsa;
- felhatalmazást ad az Alkusznak, mint Adatkezelőnek a közölt adatok pontosságának ellenőrzésére;
- kijelenti, hogy rendelkezik meghatalmazással a kedvezményezett adatainak megadására és vállalja az
Adatvédelmi tájékoztató átadását részére;
- kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat - aláírása esetén- az Alkuszi Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.
Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót és a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem és tudomásul
vettem.

Kelt:…………………………….., …….. év……. hó…….nap
Ügyfél aláírása

