Nyilatkozat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Reklámtv.) 6. § - a alapján, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire is figyelemmel
A CLB Független Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság részére (Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságánál Cg. 01-09-262898 cégjegyzék szám alatt nyilvántartva, rövidített elnevezés: CLB Kft., székhely:
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 21., adószám: 10828845-1-42, Engedély száma: MNB 106/1993) reklám
címzettjeként az alábbi nyilatkozatot tesszük (teszem):
Tudomásul vesszük (veszem) a Reklámtv. alábbi rendelkezéseit:
6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének
közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten
hozzájárult.
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a
nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő
kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott
módon a továbbiakban nem közölhető.
(4) Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján
a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató
azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás
nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a
továbbiakban nem küldhető.
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban
meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást
vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti
megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a
nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
(7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és
szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok
részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének
megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az ugyanazon
reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött
reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen
feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem
tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését.
(9) E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot
tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem
módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem
nevesített postai küldemény.
Tudomásul vesszük (veszem) az Infotv. alábbi rendelkezéseit:
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
6. § (5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
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további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Fentiek alapján, kifejezetten, saját, önkéntes elhatározás(unk)om alapján, figyelemmel a jelen nyilatkozatban
foglalt tájékoztatásokra is, hozzájárul(unk)ok ahhoz, hogy a CLB Kft. közvetlen megkeresés, így különösen, de
nem
kizárólagosan
elektronikus
levelezés(e-mail)
keretében
rész(ünkre)(em)re
reklámnak
minősülőreklámküldeményt küldjön a CLB Kft-nek által(unk)am önkéntesen megadott cím(ek)re, abban az
esetben is, ha e cím(ek) nem reklámozási célra kerültek a CLB Kft. részére átadásra.
Reklámküldemény küldésére rész(ünk)(em)re, abból a célból kerülhet sor, hogy a CLB Kft. különösen biztosítási,
pénzügyi közvetítői, biztosít(ói)ási, banki szolgáltatásokat, termékeket vagy azokkal kapcsolatos
szolgáltatásokat, termékeket mutasson be.
A jelen nyilatkozat alkalmazásában, reklámnak minősül az olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód,
amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi
eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék),
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más
módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése,
tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám)
(Reklámtv. 3. § d))
A CLB Kft-t tájékoztatási kötelezettség terheli az elektronikus reklámküldemény hirdetési jellegéről, amint az a
CLB Kft. által hozzáférhetővé tételre kerül rész(ünk)(em)re; a CLB Kft-t tájékoztatási kötelezettség terheli
reklámküldemény, hirdetés elektronikus küldeményként vagy bármely egyéni kommunikációs eszköz útján
történő küldése esetén a valós reklámozó, hirdető személyéről, amint az a CLB Kft. által hozzáférhetővé tételre
kerül rész(ünk)(em)re; a CLB Kft-t különösen tájékoztatási kötelezettség terheli haakció, árengedmény, ráadás,
illetve ajándék jellegű, arra utaló, azt tartalmazó reklámküldeményről, hirdetésről van szó, az igénybevétel
feltételeiről, amint az a CLB Kft. által hozzáférhetővé tételre kerül rész(ünk)(em)re; a CLB Kft-t különösen
tájékoztatási kötelezettség terheli ha ösztönző jellegű, tartalmú reklámküldeményről, hirdetésről van szó,
ideértve a vetélkedő vagy nyereményjáték jellegű reklámküldeményt, hirdetést, a részvétel, az igénybevétel
feltételeiről, amint az a CLB Kft. által hozzáférhetővé tételre kerül rész(ünk)(em)re, olyan módon, hogy a
reklámozott, hirdetett előny igénybevétele, a részvétel feltételei könnyen hozzáférhetők legyenek.
A jelen nyilatkozatban foglaltak, a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek és tájékoztatások szerint, az Infotv. 5. §
(1) a) pontja alapján, önként, kifejezetten hozzájárul(unk)ok ahhoz, hogy a CLB Kft. a Reklámtv. 6. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint, az által(unk)am a CLB Kft-nek megadott személyes adatokról nyilvántartást
vezessen és ezeket az adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott korlátozáson túlmenően, az
Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás(unk)om alapján, annak visszavonásáig,
reklámküldemény küldése, reklám, hirdetés közlése céljából kezelje, azzal a korlátozással hogy ezen személyes
adatok harmadik személyeknek csak az erre vonatkozó, kifejezett és előzetes, írásbeli
hozzájárulás(unkkal)ommal adhatók át.
A jelen nyilatkozatot kifejezetten arra tekintettel tett(ük)em, hogy a jelen nyilatkozat bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül, költségmentesenvisszavonható, mely esetben, valamennyi jelen nyilatkozat alapján kezelt
személyes adatota CLB Kft. köteles nyilvántartásiból törölni, a nyilatkozat szerinti reklámküldeményeket pedig
nem jogosult rész(ünkre)emretovábbítani.
A nyilatkozat megtétele mellett, kifejezetten kijelent(jük)em, hogy a nyilatkozat visszavonása nélkül is
megtilthat(juk)om reklámküldemény, reklám, hirdetés rész(ünk)emre történő megküldését, amit a CLB Kft.
bármilyen hivatalosan közzétett elérhetőségén bejelenthet(ünk)ek.
A CLB Kft.valamennyi reklámküldeménye tartalmazzaa jelen nyilatkozat visszavonására vonatkozó jogra történő
felhívást, továbbá a reklám küldésének megtiltását célzó nyilatkozat megtételének lehetőségére irányuló
tájékoztatást, a CLB Kft. hivatalosan közzétett azon elérhetőségeinek megjelölésével, ahol igazolhatóan,
térítésmentesen megtehetők a bejelentések, akár elektronikus küldemény, akár egyéb küldemény formájában.
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