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A K&H Bank Zrt.
„Számlanyitás a zirci bankfiókban, most vásárlási utalvánnyal” Akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „Számlanyitás a zirci bankfiókban, most vásárlási utalvánnyal” elnevezéssel Akciót (a
továbbiakban Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „Számlanyitás a zirci bankfiókban, most vásárlási utalvánnyal”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban Szervező).
az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
- 2019. január 01-je előtt nem rendelkeztek forintban vezetett K&H lakossági bankszámlával
- 2019. január 01-je után nyitnak K&H lakossági bankszámlát, bankszámlájukhoz igényelnek és
aktiválnak bankkártyát Zircen, a Zirc, Petőfi Sándor u. 2 szám alatt található K&H bankfiókban
az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
-

az Akcióban résztvevők számlanyitásának legkésőbbi időpontja: 2019. február 15.
az Akcióban résztvevők betéti kártyaaktiválásának legkésőbbi időpontja: 2019. február 28.

Az Akció részletei és a jelen Részvételi Feltételek a K&H zirci bankfiókjában és a www.kh.hu weboldalon
érhetőek el.
Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi
Feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
I. az Akcióban résztvevő K&H lakossági bankszámlák:
Az Akcióban résztvevő újonnan, az Akció időszaka alatt megnyitásra kerülő K&H lakossági bankszámlák:
minden lakossági bankszámla, amely a következő számlacsomagok valamelyikében került megnyitásra:
- K&H minimum plusz számlacsomag
- K&H bővített plusz számlacsomag
- K&H kényelmi plusz számlacsomag
- K&H prémium számlacsomag
II. az Akcióban résztvevő K&H lakossági bankkártyák:
- K&H Visa Electron betéti érintőkártya
- K&H Visa Classic betéti érintőkártya
- K&H Visa arany betéti bankkártya
- K&H Mastercard betéti érintőkártya
- K&H Maestro betéti érintőkártya
III. az ajándék:
az Akció során az alábbi ajándék kerül kiosztásra:
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az első 50 ügyfél egy darab 5000 forintos Tesco vásárlási utalványt (továbbiakban:
ajándékba.

ajándék) kap

Az ajándék minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli.
IV. az ajándékra jogosultak köre:
Az ajándék azon Résztvevők (a továbbiakban: ajándékra jogosultak) között kerül kiosztásra, akik eleget
tesznek a jelen Részvételi Feltételekben foglaltaknak.
Minden Résztvevő legfeljebb 1 darab ajándékra jogosult. Az ajándékot a feltételek teljesítése után a
bankfiókban lehet átvenni.
Az ajándék készpénzre nem váltható át.
Egy Résztvevő az Akció időszaka alatt, a feltételek teljesítése esetén egy alkalommal, egyetlen K&H lakossági
bankszámla vonatkozásában jogosult az ajándékra.
Az ajándékra jogosultak kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az
irányadóak.
V. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező az Akcióban való részvétel során kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során (pl.
bankkártya vagy a kártyához tartozó PIN-kód késedelmes kézbesítése) keletkezett késedelemért, károkért és
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért.
VI. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Az adatkezelés a Résztvevő Szervező honlapján való regisztrációjával kezdődik és a jóváírásra jogosultak
személyének megállapítása, illetve a részükre teljesített jóváírás teljesítését követő 90 nap elteltével ér véget.
Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.
Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező az Akciót megszervezze, segítséget nyújtson az
Akcióban való részvétel rögzítésében, a fenti feltételek szerinti jóváírásra jogosultak személyét megállapítsa, a
feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve jutalmukról tájékoztassa,
továbbá a jutalomként meghatározott jóváírást teljesítse.
Az adatkezelés megszűntét követően a Szervező a kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat,
melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
A fenti célok elérése érdekében a Szervező a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és
termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
A Szervező bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal,
valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja a
regisztrációval megadott személyes adatai Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását;
kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
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kezelésének korlátozását azzal, hogy törlés iránti kérelem az Akcióból való kizárást vonja magával. Résztvevő
tiltakozhat továbbá a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti őt az adathordozhatósághoz való jog.
Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további
információ a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.

1.1.

Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.

1.2.

Az adatkezelés a Résztvevő által a Bank honlapján való regisztrációjával kezdődik és a nyereményre
jogosultak személyének megállapítása, illetve a részükre a nyeremény kiküldése teljesítését követő 90
nap elteltével ér véget. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.

1.3.

Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze, segítséget nyújtson az Akcióban való
részvétel rögzítésében, a fenti feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét megállapítsa, a
feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a nyereményről
tájékoztassa, továbbá a nyereményt a nyertesek részükre elküldje.

1.4.

Az adatkezelés megszűntét követően a Bank a kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat,
melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.

1.5.

A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító
és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.

1.6.

A Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal,
valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja a
regisztrációval megadott,,személyes adatai Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását;
kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az Akcióból való
kizárást vonja magával.

1.7.

A Résztvevőt megillető jogokról a Bank kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található általános
adatkezelési tájékoztatója nyújt, további információ a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.

1.8.

A Bank az Akcióról szóló tájékoztatás elektronikus levélben történő kiküldéséhez az EDIMA.email Kft.
(Székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7.), mint adatfeldolgozó szolgáltatását
kiszervezett tevékenység keretében veszi igénybe, a mindenkor hatályos, a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény felhatalmazása alapján. Az
adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az elektronikus
levelek címzéséhez szükséges adatokat a közvetlen megkeresés lebonyolítása után az adatfeldolgozó
törli. Az adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik
munkakörük szerint az Akció szervezésében és megvalósításában, illetve az Akció feltételeinek
kialakításában valamint az akcióról szóló tájékoztató levél kiküldésében részt vesznek.

1.9.

Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

2.

Általános rendelkezések
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A Részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben
a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak
alkalmazottai és tisztségviselői, az akcióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek Ptk.
szerinti közeli hozzátartozói.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a Bank számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
VII. 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 esetében az ajándék kiosztására nem kerül sor.
Az Akcióban Résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az
Akcióban.
Az egyes lakossági számlatermékek és igényelhető bankkártyák feltételeit a természetes személyek részére
nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a
bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a természetes személyek
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény,
valamint a betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére tartalmazza.
Budapest, 2019. január 01.

K&H Bank Zrt.
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