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Adatkezelési tájékoztató – K&H lakossági ajánlóprogram
A K&H lakossági ajánlóprogramban (a továbbiakban: Ajánlóprogram) történő részvétel esetén
megvalósuló személyes adatkezeléssel kapcsolatban a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban: „Bank”), mint adatkezelő az alábbi
tájékoztatást nyújtja.
I.

Az adatkezelés célja

A Bank az Ajánló és az Ajánlott személyes adatait az Ajánlóprogram részvételi feltételeiben rögzítettek
teljesítése -

Ajánló számlaszámának megadása/emailben kapott linkre történő kattintása alapján
generálható egyedi ajánlólink előállítása
Ajánlólinkre történő kattintás során a telefonszám megadásával az Ajánló és Ajánlott személy
összekötése
SMS küldés az Ajánlott részére a számlanyitási alkalmazás letöltésének elősegítése, továbbá az
SMS szolgáltatással történő visszaélés megelőzése
Sikeres online számlanyitás során megadott telefonszám összepárosítása az ajánlólinkre
kattintás során megadottal
Az Ajánló ajánlási limitére és az Ajánlott korára, tranzaktálási feltételeire vonatkozó személyes
adatok ellenőrzése, ezáltal a jóváírásra jogosultak megállapítása és a jóváírás teljesítése

- céljából az alábbiak szerint kezeli:
Jogalap

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás)

Adatkezelés ideje

Részvételi feltételek teljeskörű Részvételi feltételek
teljesítése esetén:
teljesítése esetén:

Személyes adatok kategóriái

nem

A jóváírástól számított 5 évig.

Hozzájárulás visszavonásáig, de
legfeljebb
a
kampány
lezárásától (2022. december
31.) számított 3 hónapig.

Ajánló esetén:

Ajánlott esetén:

-

-

Termék vagy szolgáltatás
igénybevételére
vonatkozó szerződéses
adatok (számlaszám,
számla típusa)
Ajánlás darabszáma
Ajánló exponeaID

-

Alapadatok
(telefonszám, életkor)
Termék vagy
szolgáltatás
igénybevételére
vonatkozó szerződéses
adatok (számlaszám,
számla típusa)
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-

Ajánló link
generálásának időpontja
Ajánló link azonosító

-

-

Termék és szolgáltatás
használat adatai
(Ajánlóprogramban
meghatározottak
szerint)
Ajánlott sms küldés
időpontja

II. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
Ön jogosult személyes adataihoz hozzáférni, azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását
kérni, valamint jogosult az adatkezeléshez korában adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást a K&H Bank Zrt. bármely elérhetősége felé
intézett nyilatkozattal, vagy a K&H TeleCenter telefonszámán (+36 1/20/30/70 335 3355) meg lehet tenni.
A hozzájárulás visszavonása az Ajánlóprogramból való kizárást vonja maga után.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek,
valamint a Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatást - ismerje
meg adatkezelési tájékoztatónkat a kh.hu/adatvedelem címen.

