
 

 

 
Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat  

a Groupama Biztosító Zrt. „Nyerjen a Családi csomaggal!” 
elnevezésű ajándéksorsolásához kapcsolódóan 

 
 
 

Résztvevő neve: ……………………………………………..…………………………………….. 

Résztvevő lakcíme: ……………………………………………..…………………………………….. 

Résztvevő telefonszáma: ……………………………………………..…………………………………….. 

Résztvevő e-mail címe: ………...….………………………………..…………………………………….. 

A Groupama Biztosító Zrt. „Nyerjen a Családi csomaggal!” elnevezésű ajándéksorsolásán (továbbiakban: 
Játék) azok a természetes személyek vesznek részt, akik a Játék időtartama alatt a Groupama Biztosítónál 

 GB738 jelű Folyamatos Díjfizetésű Groupama Életív Program vagy  

 GB777 jelű Folyamatos Díjfizetésű Nyugdíjcélú Életív Program  
biztosítást kötnek, és a biztosító által 1 éves időtartamra ingyenes nyújtott, három választható – Aktív, Családi, 
Senior – balesetbiztosítási csomag közül a Családi csomagot választják, és akik megfelelnek a Játék részvételi- 
és játékszabályzatában (mely a Játék teljes ideje alatt megtalálható a www.groupama.hu oldalon) 
meghatározott feltételeknek. 
 
A Játékban való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy  

 a fenti és a részvételi- és játékszabályzatban meghatározott személyes adataimat a Szervező (Groupama 
Biztosító Zrt.) kizárólagosan a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően kezelje;  

 amennyiben az ajándéktárgy átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készül, akkor ezen felvételeket a 
Szervező akár teljes egészében vagy akár részleteiben a Szervező által készített reklám-promócióhoz 
felhasználhassa idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;  

 személyes adataimat a Szervező hozzájárulásom visszavonásáig a játék lebonyolítása érdekében 
kezelhesse; 

 ajándéktárgy elnyerése esetén személyes adataimat (név, lakcím) a Szervező saját weboldalán feltüntesse. 
 
Tudomásom van arról, hogy a Játékban történő részvétel és az ezzel kapcsolatban szükséges adatszolgáltatás 
önkéntes. Tudomáson van továbbá arról is, hogy az adatok kezelését a Szervező végzi. Tudomásom van 
továbbá arról, hogy az adataim kezelésével kapcsolatban a Szervezőnél kifogással élhetek, továbbá az illetékes 
hatóságokhoz, illetőleg a bírósághoz is fordulhatok. 
 
Kijelentem, hogy a Játék részvételi- és játékszabályzatában foglalt valamennyi feltételt megismertem, azokat 
elfogadom és a Játék részvételi- és játékszabályzatát magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

 

 

 
Kelt: ………………………………… ………………………………………. 
 játékos aláírása 

 
 
 
Szervező: Groupama Biztosító Zrt. Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 
Elérhetőségeink: telefonszám: +36 1 467 3500; e-mail: www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpont; levelezési cím: 1380 
Budapest, Pf. 1049. 
A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. 


