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A K&H Bank Zrt.
„10% Danubius szállodai kedvezmény K&H SZÉP Kártyájához” Akciójának részvételi feltételei

A K&H Bank Zrt. „10% Danubius szállodai kedvezmény K&H SZÉP Kártyájához” elnevezéssel Akciót (a
továbbiakban Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „10% Danubius szállodai kedvezmény K&H SZÉP Kártyájához”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban Szervező).
I. az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
- aláírják a K&H SZÉP Kártya szolgáltatásra vonatkozó átszerződési ajánlatot 2018. november 30-i
hatállyal,
- K&H márkacsoport szintű marketing hozzájáruló nyilatkozatot adnak,
- megadnak legalább egy mobilszámot és egy elektronikus levelezési elérhetőséget.
II. az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
-

feltétel teljesítésének legkésőbbi időpontja: 2018. november 30.

Az Akció részletei és a jelen Részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu/szepkartyadanubius
weboldalon érhetőek el. Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi és
elfogadja a jelen Részvételi feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
III. a kedvezmény:
A K&H Bank Zrt. és a Danubius Zrt. együttműködésének keretében a Danubius Zrt. magyarországi
szállodáiban – kivéve Hilton Budapest, Radisson Blu Béke, Hotel Hungária City Center, Hotel Budapest, Hotel
Erzsébet City Center - 10%-os szobaár kedvezményt biztosít, közvetlenül a danubiushotels.hu oldalon, a
szállodánál telefonon vagy e-mailen kezdeményezett, 2019. március 31-ig történő foglalás esetén. A szállodai
szolgáltatások igénybevételére 2019. március 31. után is sor kerülhet. A szállodák a foglalást ezen szobákra
fenntartott szabad kapacitásának függvényében igazolják vissza. A kedvezmény más promóciós
kedvezménnyel nem vonható össze. A jelszó tulajdonosa már foglaláskor köteles jelezni, hogy igénybe kívánja
venni a kedvezményt. Utólagosan jelzett - pl. szállodai távozáskor a recepción – kedvezmény igénybejelentést
a Danubius Zrt. szállodáinak nem áll módjában elfogadni. Ebben az esetben a helyszínen a teljes ár fizetendő.
A kedvezmény minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli.
IV. a kedvezményre jogosultak köre:
Az I. pontban szereplő feltételeket maradéktalanul teljesítő Résztvevők.

V. A kedvezmény átadása:
A kedvezményre jogosító foglalási jelszót a Szervező e-mail-ben küldi meg a Résztvevő banki rendszerében
nyilvántartott e-mail címére, a feltétel teljesítését követő 3 héten belül.
A kedvezményre jogosultak megállapítása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei
az irányadóak.
VI. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A szállodai szolgáltatással kapcsolatos panasz, szavatossági igény közvetlenül a Danubius Zrt. szállodáiban
érvényesíthető, a Bank a szállodai szolgáltatásokért felelősséggel nem tartozik.
Amennyiben a Bank a kedvezményre jogosultaknak a kedvezményre jogosító jelszót nem tudja elküldeni
elektronikusan az ügyfél e-mail címére, a Bank nem köteles az elküldést újra megkísérelni.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Adatkezelők, adatfeldolgozók:
Az Akció vonatkozásában a Szervező K&H Bank Zrt. mint adatkezelő (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;
Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu), kiszervezett tevékenység keretében megbízásából eljáró
EDIMA.email Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7.), mint adatfeldolgozó jár el.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Szervező a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő - az Akció feltételei között meghatározott
szerződések kapcsán kezelt - azonosító és termékadatait.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező az Akciót megszervezze, az Akcióról tájékoztatást
nyújtson, a fenti feltételek szerinti kedvezményre jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a
Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a kedvezményre jogosító jelszót a Jogosult számára
megküldje.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az I. pontban felsorolt feltételek teljesítésének a vizsgálatával kezdődik és a kedvezményre
jogosultak személyének megállapítása, illetve a kedvezményre jogosító jelszó részükre történő kiküldését
követő 90 napig tart.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Akcióban való részvétel önkéntes, a feltételvizsgálathoz megadott és felhasznált személyes adatok fenti
adatkezelők és adatfeldolgozó általi kezelése a Résztvevők hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés módja:
Az adatkezelő és adatfeldolgozó az Akció vonatkozásában kezelt személyes adatokat a jelen adatkezelési
előírások és a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások rendelkezéseinek megfelelően kezeli, saját
rendszerükben bizalmasan tárolják.
Gondoskodnak a megismert személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok
megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és
megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítják továbbá a Résztvevőket, hogy
adatai a fenti célokon túlmenően semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.
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Szervező garantálja továbbá a Résztvevők felé, hogy a fenti elvárásokat az adatfeldolgozótól szerződésben
vállalt kötelezettségek formájában követelik meg.
Az érintettek jogai:
A Résztvevők fentiek szerinti hozzájárulását a Szervező mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal
ellentétesen nem rendelkezik. Amennyiben a Résztvevők az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatkezeléséhez
adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen megteheti a
Szervező bármely elérhetőségére intézett nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06
1/20/30/70 335 3355). A Résztvevők kérelmezhetik továbbá a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Adatai kezelésével kapcsolatos
panaszaival a Résztvevők a Szervezőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
VIII. egyéb rendelkezések:
Az Akció részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak
alkalmazottai és tisztségviselői, az Akcióval kapcsolatos megbízottai és alvállalkozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben a kedvezmény átadására nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen részvételi feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a jelen részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem
kívánnak részt venni az Akcióban.

Budapest, 2018. szeptember 7.
K&H Bank Zrt.
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