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Marketing nyilatkozat és tájékoztató
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az általános adatkezelési tájékoztatót, illetve a lent található segédletet, és
az alábbiakban igényeinek megfelelően szíveskedjen nyilatkozni ajánlatainkkal, hírleveleinkkel való
megkeresés lehetőségéről
I. AZ ÜGYFÉL NYILATKOZATA
Kifejezetten, önkéntesen és részletes tájékoztatás birtokában az alábbi nyilatkozatokat teszem:
2. A K&H BANK RÉSZÉRŐL AJÁNLATOKKAL, HÍRLEVELEKKEL VALÓ MEGKERESÉS
LEHETŐSÉGÉRŐL:
A lenti tájékoztatás birtokában, és ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Bank)
a kh.hu internetes oldalon megadott személyes adataimat felhasználva, a vállalkozásoknak szóló ajánlatokról és
kedvezményekről tájékoztatást nyújtson és ezzel kapcsolatban, valamint ezen túl más, közvetlen üzletszerzési
céllal ajánlatot, illetőleg ezen túl hírlevelet, tájékoztató információkat küldjön számomra, illetőleg vállalkozásom
számára az általam erre a célra megadott email címre.
II. TÁJÉKOZTATÓ
Mihez is adok hozzájárulást?
A Bank a fenti hozzájárulás alapján küldi meg az Ön által megadott elérhetőségekre közvetlen üzletszerzési,
azaz marketing célú ajánlatait, üzeneteit, tájékoztatásait, hírleveleit, esetleg minőségbiztosítási, termékfejlesztési
célú megkereséseit. A Bank célja, hogy a program keretében olyan hitelkonstrukciót, esetlegesen más banki
terméket ajánljon fel Önnek vagy olyan hasznosnak ítélt, vállalkozása számára érdekes, és remélhetőleg értékes
információkról, tájékoztassa Önt amelyek segíthetik vállalkozása vagy tervezett vállalkozása céljainak
megvalósulását. A Bank jelen program keretében igyekszik Önt a terveinek megfelelő módon termékekkel
támogatni, ennek érdekében kerül sor az Ön Bank általi megkeresésére.
Mely adataimat kezeli a Bank, mi az adatkezelés jogalapja, kik ismerhetik meg az adataimat?
Jelen nyilatkozattal kapcsolatban a kezelt adatok körét kizárólag a kh.hu internetes oldalon megadott adatok
jelentik, melyek kezelésének célja marketing célú megkeresések, hírlevelek Ön részére való eljuttatása, valamint
a kedvezményekkel kapcsolatos ügyintézés és az ehhez szükséges mértékben az Ön adatainak együttműködő
partnerek számára való átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja, az Ön által jelen nyilatkozat
keretében megadott kifejezett, tájékoztatás birtokában tett, önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulást a Bank
mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezik. A hozzájárulás a kh.hu internetes
oldalon megadott elérhetőségek bármelyikére intézett nyilatkozattal bármikor visszavonható. A visszavonás nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük szerint
erre jogosultak.
Milyen jogaim, jogorvoslati lehetőségeim vannak a kezelt adataimmal kapcsolatban, meddig őrzi meg
őket a Bank?
Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül –
adatai helyesbítését, regisztrációja törlését vagy módosítását, a kh.hu internetes oldalon szereplő elérhetőségek
bármelyikén. A Bank a jelen körben megadott személyes adatait jogszabály által szabott megőrzési időn belül –
legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől, ügyfél esetén az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig kezeli.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Bank adatvédelmi nyilvántartási
száma: 00465
Mit tegyek ha további információra van szükségem?
Tájékozódhat a kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, valamint a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
rendelkezéseiből, illetve tájékoztatást kérhet a Bank kh.hu internetes oldalán szereplő bármely elérhetőségén.
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