
Ön az Európai Utazási Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EUB”) hivatalos honlapjain történô hírlevélre való 
feliratkozásával önkéntes és megfelelô tájékoztatás birtokában történô adatkezelési hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az EUB az Ön nevét és e-mail címét a hozzájárulásának visszavonásáig nyilvántartsa abból 
a célból, hogy az EUB különleges akcióiról, nyereményjátékairól és ajánlatairól, legfeljebb negyedévente 
információs anyagokat küldjön az Ön részére. 

Ön ebben az esetben hozzájárul ahhoz is, hogy az EUB a fenti adatait közvetlen üzletszerzés céljából 
a biztosítási termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok továbbítása érdeké-
ben a hozzájárulásának visszavonásáig nyilvántartsa és az Ön részére elektronikus levelezés, vagy azzal 
egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön. 

A fentieken túl Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az EUB a fenti adatait a Generali Biztosító Zrt., a Generali 
Alapkezelô Zrt., a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., a Generali Multiinvest Pénzügyi Tanácsadó 
Kft., a Europ Assistance Magyarország Kft., a Generali a Biztonságért Alapítvány, a Generali Önkéntes 
Nyugdíjpénztár, a Generali Egészségpénztár, a Fundamenta - Lakáskassza Zrt., valamint a Genertel Biz-
tosító Zrt. részére marketing tevékenység céljából továbbítsa és ezen társaságok, valamint szervezetek 
az Ön adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljék. 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás megadása önkéntes, és hogy a reklámok közvetlen megkeresés mód-
szerével részére történô küldésének megtiltására, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására bármi-
kor indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve az EUB ügyfélszolgálatán (1132 Budapest, Váci 
út 36-38.) – név és e-mail cím megadásával - lehetôsége van: marketing@eub.hu elektronikus levelezési 
címen, vagy postai küldeményként az Európai Utazási Biztosító Zrt., marketing osztály, 1132 Budapest 
Váci út 36-38 címen. Az EUB a fentieken túl az Ön által a fenti elérhetôségekre megküldött kérésére min-
den esetben tájékoztatást ad személyes adatai kezelésével, vagy feldolgozásával összefüggô valamennyi 
tényrôl és körülményrôl. 

Kérjük, hogy az Ön által megadott személyes adatokban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül 
szíveskedjen a biztosítónak a fenti elérhetôségek bármelyikén bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából 
eredô esetleges kárért az EUB nem vállal felelôsséget. 

Tájékoztatjuk, hogy az itt szereplô hozzájáruló nyilatkozat adatainak marketing célú kezelésére vonat-
kozik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô 
szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. valamint 14.§-a, valamint a gazdasági 
reklámtevékenységrôl szóló 2008. évi XLVIII. törvény. Tájékoztatjuk, hogy az EUB gondoskodik a fenti biz-
tosítási titoknak minôsülô adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedése-
ket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékeny-
ségrôl szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezéseire – amelyek a biztosítási titok, és a személyes adatok 
védelmének biztosítása érdekében szükségesek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy a Fôvárosi Törvényszék, vagy – választása szerint – 
az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei bíróság elôtt polgári pert indíthat.

Jelen adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-56101/2012. számon 
tartja nyilván.
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