GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
SZIMBA INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT – PÁLYÁZATI ADATLAP
„Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben”

Pályázó intézmény neve: ____________________________________________________________________________________
Intézmény OM kódja:

|___|___|___|___|___|___| – |___|___|___|

Irányítószáma: _______

Város: _________________________

Intézményvezető neve: __________________________________

Utca, házszám: ____________________________________
Intézmény telefonszáma: ___________________________

Intézmény e-mail címe: ______________________________________________________________________________________

A pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066
Budapest, Teréz krt. 42–44.) a pályázat értékelése céljából kezelje. A pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
fenti adatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány a Reklám és Arculat Kft. (1024 Budapest, Fény utca 4.) részére az
adatok feldolgozása céljából továbbítsa.
Hozzájárul-e ahhoz, hogy amennyiben a pályázó intézmény a fenti pályázaton a nyertesek között szerepel, úgy az intézmény nevét, címét a Generali a Biztonságért Alapítvány internetes oldalán (www.generali.hu/alapitvany) az alapítvány
a pályázat elbírálását követően 60 napon keresztül közzétehesse?

 igen

 nem

Dátum: __________________________________

___________________________________
Intézményvezető aláírása

Hozzájárulás az adatoknak a Generali-Providencia Biztosító Zrt. részére történő továbbításához
Hozzájárul-e ahhoz, hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány a fenti adatokat a Generali-Providencia Biztosító Zrt.
(1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.) részére továbbíthassa azért, hogy a Biztosító biztosítási, hitelintézeti, tőkepiaci,
befektetési, pénztárpiaci termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok továbbítása érdekében
az intézmény nevét, címét, a megadott telefonszámát, és/vagy e-mail címét nyilvántartsa, ebből a célból ezen adatokat
kezelje és részére elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján-, továbbá a
postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett küldeményben gazdasági reklámot küldjön?

 igen

 nem

Hozzájárulása esetén Ön egyúttal kijelenti, hogy hozzájárulásának megadása önkéntes, és tudomásul veszi, hogy a
reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének megtiltására illetőleg a hozzájáruló nyilatkozatának a
visszavonására bármikor indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali-Providencia Zrt. bármelyik
ügyfélszolgálatán – neve, és telefonszáma/e-mail címe megadásával - lehetősége van: generali@generali.hu elektronikus
levelezési címen, vagy postai küldeményként a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf. 888. címén.
A Generali-Providencia Biztosító Zrt. a megadott adatokat az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig
kezeli.
Dátum: __________________________________
			___________________________________
Intézményvezető aláírása

