
  

 

Hirdetmény 
- U24 Otthonbiztosítás akció - 

az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  (székhely: H-1082 Budapest, Baross u. 1., Továbbiakban: 
„Szervező”) akciót  hirdet  (továbbiakban:  „Akció”) azon ügyfelei, leendő ügyfelei körében, akik union24-
otthonbiztosítást kötnek az union24.hu oldalon az alábbi feltételek szerint. 

 
1. Az Akcióban való részvétel feltételei:  
 
Az Akcióban részt vesz minden természetes személy, aki 2018. november 15. – 2019. február 15. között union24-
otthonbiztosítást köt az union24.hu oldalon a „NEKED15” kedvezménykóddal. 
 
2. Az Akció időtartama: 2018. november 15. - 2019. február 15. 
 
3. Az Akció részletes mechanizmusa  

 
15%-os kedvezmény 
Szervező 15%-os díjkedvezményt biztosít azon természetes személy részére, aki az akció ideje alatt union24-
otthonbiztosítást köt az union24.hu oldalon a „NEKED15” kedvezménykód megadásával. A díjkedvezmény a 
biztosítási szerződés teljes tartama alatt igénybe vehető. Ez a kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható 
össze. 
 
+500 extra SuperShop pont 
Szervező 500 extra SuperShop pontot ír jóvá azon természetes személy SuperShop számláján, aki az Akció ideje 
alatt union24-otthonbiztosítást köt és megadja a „NEKED15” kedvezménykódot, és a biztosítási ajánlatot 
Társaságunk elfogadta. A pontfeladás az első esedékes díj megfizetése után történik. Amennyiben az ügyfélnek 
nem adható fel pont az első esedékes díj megfizetése után történő pontjóváírással együtt (pl. nincs SuperShop 
kártyája vagy megszűnt a kártya), akkor a pont nem kerül jóváírásra.  Az 500 extra Supershop pont felírása az 
akcióban résztvevő személy pontfolyószámlájára abban az esetben történhet meg, ha az akcióban résztvevő a 
szerződéskötés során megadja SuperShop kártyaszámát is a pontjóváírás teljesítése érdekében. 
 

  
4. Akció értékajánlata:  
 
A meghatározott termék megkötése esetén 15%-os díjkedvezmény és garantált 500 extra SuperShop pont a 
SuperShop kártyával rendelkező természetes személyeknek. 
 
5. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:  

Az akcióval kapcsolatban esetlegesen felmerülő közterheket a hatályos jogszabályok alapján a Biztosító fizeti meg, 
amennyiben az ehhez szükséges adatokat az akcióban részt vevő a Szervező részére megadja.  

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

Az Akcióban részt vevő ügyfél a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az UNION Biztosító a személyes adatait a 
SuperShop Kft-nek átadja a pontjóváírás teljesítése érdekében.  

7. További információ, Adatkezelés 
 

7.1. A kizárólag díjkedvezményben részesülő ügyfelek esetén az adatkezelésre az Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak.  



  

 

 
7.2. Az 500 extra Supershop pont jóváírására az alábbi adatkezelési tájékoztató szolgál.  

Adatkezelés célja: Az akcióban résztvevők számára az 500 extra Supershop pont jóváírásra kerüljön a 
pontfolyószámlájukon. 
. 
A kezelt adatok köre Supershop pontok felírásához: ügyfél neve, születési dátuma, e-mail cím, biztosítási 
szerződés kötvényszáma, SuperShop kártya száma, rendszeresen fizetendő biztosítási díj, a díjfizetés időpontja 

 
Az akcióban résztvevő személy a Nyilatkozat Supershop Törzsvásárlói Pontok kibocsátásához megtételével 
hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező az 500 extra Supershop pont jóváírása céljából kezelje. 

 
Adatkezelés jogalapja:  
Az akcióban résztvevő személy személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) 
pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. 
 
Adatkezelés időtartama: az akcióban résztvevő személy által megadott hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a 
biztosítási szerződés fennállásáig tart. 
 

Adattovábbítás: Az akcióban résztvevők személyes adatait a Supershop Törzsvásárlói programban való részvétel és a 

Supershop pontok pontfolyószámlájukon történő jóváírása céljából kizárólag a Supershop Marketing Kft. részére kerülnek 

továbbításra.  

 

Az érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag az Érintett hozzájárulása, 
illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor. 
 

Adatok biztonsága: 

 

A Szervező mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal 
összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Szervező részére, és gondoskodik 
az adatok biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai és szervezési szabályokat, amelyek a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen az Adatvédelmi Rendelet 32. cikkében foglalt 
adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek. 
 
Érintetti jogok:  

Az akcióban résztvevő bármikor joga van élni a hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, adathordozhatósághoz való 

jogával, az adatkezelés korlátozásához való jogával, valamint bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a Supershop 
Törzsvásárlói Pontok kibocsátásával kapcsolatban megadott adatkezelési hozzájárulását a dm@union.hu e-mail 
címre küldött üzenetével vagy a Szervező fent megadott postacímére küldött levelével, mely esetben az ilyen célú 
adatkezelést a Szervező megszűnteti. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a hozzájárulás visszavonása 
következményeképpen az ezt követően könyvelt biztosítási díjak után az UNION Biztosító nem bocsát ki 
SuperShop Törzsvásárlói Pontot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Az Érintett a jogainak gyakorlása során, illetve, ha panasszal kíván élni, akkor a Szervezőhöz vagy az adatvédelmi 
tisztviselőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
e-mailben: adatvedelem@union.hu 
postai úton: a 1380 Budapest, Pf. 1076 levelezési címen 
 

Az érintett megfelelő azonosítása (név, e-mail cím, születési dátum) esetén a Biztosító az érintetti jogok 
gyakorlására irányuló kérelmeket megvizsgálja, és teljesíti. 
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Bírósághoz fordulás joga: 
Minden olyan személy, aki az Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeképpen vagyoni, vagy nem 
vagyoni hátrányt szenvedett, a Biztosítótól (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 
www.naih.hu) fordulhat.  

 

8. Egyén rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Hirdetményben foglalt feltételeket (kivéve a résztvevők személyes 
adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket) akár az akció időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa, 
felfüggessze vagy megszüntesse. 

 

Budapest, 2018. november 06. 

 

 UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  

 Szervező 


