GDPR SZERZ DÉSI NYILATKOZAT
A jelen nyilatkozat aláírásával, mint a Magyar Könyvel k Országos egyesülete által
szervezett csoportos biztosítás mellett elérhet GDPR biztosításban résztvev tag,
meger sítem, hogy a Generali- Providencia Biztosító Zártkör en M köd Részvénytársaság
bb adatait a Mellékletben található Ügyfél tájékoztató alapján megismertem.
Ennek alapján tudomásom van arról, hogy mely szervekkel szemben nem terheli titoktartási
kötelezettség a biztosítótársaságot.
Jelen nyilatkozat aláírásával meger sítem, hogy a biztosítási szerz désre vonatkozó feltételt
(Felel sségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvel k Országos Egyesületének tagjaira)
átvettem, annak tartalmát megismertem és elfogadtam.
Jelen nyilatkozat érvényességének azon feltételét, amely az MKOE tagdíj fizetése mellett a
mindenkori biztosítási évfordulóig szóló biztosítási díj 15 napon belüli befizetési
kötelezettségér l szól, ugyancsak tudomásul vettem.
Valamint amennyiben a munkavállaló vagy a nyilatkozó tag adataiban változás áll be, abban
az esetben a változástól számított 8 munkanapon belül err l az egyesületet tájékoztatom
(emailben: info@mkoe.hu).
Az adataim megadásával egyidej leg személyesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az
általam megadott személyes adatokat (azaz Cégnév Könyvel neve) a Magyar Könyvel k Országos Egyesülete.
(székhely: 1115 Budapest, Keveháza út 1-3.), mint adatkezel az biztosítási tagsággal kapcsolatos
kapcsolattartásra és ajánlatok és információk küldésére weboldalon történ megjelenítése céljából kezelje a
hozzájárulásom a tagság idejére szól, bizonyos esetekben a számlák kötelez meg rzésének idejéig.
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és azt magamra
nézve kötelez érvény nek fogadom el. Tudomásul veszem, hogy tájékoztatást kérhetek az adatkezelésr l,
kérhetem a magadott adatok helyesbítését,a tagsághoz megadott email cím használatával a
http://www.mkoe.hu/tagok felületünkön, illetve megillet a tiltakozás és a bírósági jogérvényesítés joga.

A csoportos szakmai felel sségbiztosítás GDPR fedezetre történ
kiterjesztését 202 ……………….…….. napjától ezúton kérem.
Kelt: ………..…………, 202 ………………..
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Magyar Könyvel k Országos Egyesülete
szerz désben résztvev tagjának aláírása
Tagsági szám:

Ügyfélszolgálat, levelezési cím: 1115 Budapest Keveháza u. 1-3.
Székhely: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.
Tel.: 336-7000, 336-7019 Fax: 336-7099
E-mail: info@mkoe.hu

