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BANKKÁRTYA KAMPÁNY HIRDETMÉNY
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2015.november 1-től – november 25-ig
Közzététel: 2015. október 28.

TELECENTER: 06 1 335-3355
06 20 335-3355
06 30 335-3355
06 70 335 3355
INTERNET: www.kh.hu
BIC (SWIFT) KÓD: OKHBHUHB

K&H Bank 2015. november 1. – 2015. november 25. közötti „Most egy új autót nyerhet K&H lakossági
bankkártyával!” promóció részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2015.
november 1. – 2015. november 25. között ”Most egy új autót nyerhet K&H lakossági bankkártyával”
elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi
feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 3.1. pontban meghatározott nyereményben részesíti azon ügyfelek egyikét (továbbiakban: Résztvevő,
Résztvevők), akik az Akció időtartama alatt az 1.3.1 pontban felsorolt bármely lakossági K&H forint vagy
K&H deviza számlához kapcsolódó K&H bankkártyák bármelyikével, elektronikus (nem virtuális)
bankkártya elfogadó terminálon (POS) fizetik ki a vásárlásaik összegét, Magyarországon vagy külföldön
és mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételekben leírtaknak.
1.1.

Az Akció kezdő időpontja: 2015. november 1. 00.00 óra

1.2.

Az Akció befejező időpontja: 2015. november 25. 24.00 óra

1.3.

Az Akcióban kizárólag azon természetes személy (továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének maradéktalanul eleget tesz:
1.3.1 aktivált és élő K&H bankkártyával rendelkezik, bármelyikkel, az alábbiak közül:
az akcióban résztvevő K&H lakossági bankkártyák:
- K&H MasterCard betéti érintőkártya
- K&H MasterCard betéti bankkártya
- K&H Visa Classic betéti érintőkártya
- K&H Visa Classic betéti bankkártya
- K&H Visa Electron betéti érintőkártya
- K&H Visa Electron betéti bankkártya
- K&H Maestro betéti érintőkártya
- K&H Maestro betéti bankkártya
- K&H MasterCard énkártya
- K&H Maestro énkártya
- K&H Visa arany betéti bankkártya
- K&H trambulin Maestro betéti bankkártya
- K&H World MasterCard plusz érintő
hitelkártya
- K&H World MasterCard plusz hitelkártya
- K&H MasterCard érintő hitelkártya
- K&H MasterCard hitelkártya
- K&H Visa Classic hitelkártya
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hirdetmény
1.3.2. a 2015. november 1. napja 0 óra 0 perc és 2015. november 25. napja 24 óra 0 perc közötti
időszakban a saját nevére szóló, 1.3.1 pontban felsorolt K&H bankkártyájával, összesen legalább
10 alkalommal bankkártyás fizetést végez elektronikus bankkártya elfogadó terminálon (POS),
Magyarországon vagy külföldön,
1.3.3. valamint a Bank részére korábban elérhetőségként megadott mobiltelefonszámról az 1.3.4. pontban
megadott mobiltelefonszámra elküldi a tippjét az akcióban feltett kérdésre: „Tippelje meg, hogy az
akció teljes ideje alatt, a résztvevők összesen hány darab bankkártyával végzett vásárlási
(POS) tranzakciót fognak végezni?”
Az sms elküldése előtt ajánlott a Résztvevő számára, hogy ellenőrizze a Bank részére
elérhetőségeként megadott mobiltelefonszámát.
A Résztvevő szükség esetén a mobiltelefonszámát módosíthatja:
- amennyiben rendelkezik K&H lakossági e-bank szolgáltatással, akkor a „beállítások / személyes
adatok” menüpontban
- 6 jegyű ePIN azonosító birtokában a K&H TeleCenter segítségével a 06 (1/20/30/70) 335 3355
telefonszámon
- személyesen a K&H bankfiókokban
1.3.4 Minden Résztvevő 1 db tippet küldhet sms-ben a (06 30) 555 5557 normál díjas mobilszámra, több
elküldött tipp esetén, az első tippet veszi a Bank figyelembe. Ugyanazon ügyfélhez tartozó
bankszámlához, illetőleg hitelkártyaszámlához tartozó több bankkártyabirtokos által beküldött tipp
esetén az első tippet veszi a Bank figyelembe. A beküldött tippekről visszaigazoló sms-t a Bank
nem küld. Az sms-ben csak egy darab tetszőleges nagyságú számot kell elküldeni pl.: 12345
Az sms-nek legkésőbb 2015. november 25. 24:00-ig kell megérkeznie a fent megadott
mobiltelefonszámra.
1.3.5 Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi
leányvállalatainak alkalmazottai és tisztségviselői, az Akcióval kapcsolatos megbízottai,
alvállalkozóit.
1.3.6 Az Akcióban résztvevő K&H lakossági hitelkártyákra vonatkozó THM értékek a Bank
2015.augusztus 8-tól hatályos Hirdetménye szerint: 39,1%-40,3%.
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2.1

AZ AKCIÓBAN ELFOGADOTT TRANZAKCIÓK MEGHATÁROZÁSA
A Bank fizetési (vásárlási) tranzakciónak tekinti a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére dokumentum 12. oldalán a „K&H lakossági betéti bankkártyák használati köre \ Vásárlás
kereskedelmi elfogadóhelyen” részben felsorolt vásárlási tranzakció típusokat valamint a Hitelkártya
hirdetmény természetes személyek részére dokumentum 11. oldalán a „K&H lakossági hitelkártyák
használati köre \ Vásárlás kereskedelmi elfogadóhelyen” részben felsorolt fizetési vásárlási tranzakció
típusokat.

2.2

A vásárlási tranzakciók számla-, és ügyfélszinten összesítve lesznek kimutatva, így egy adott ügyfél betéti
és hitelkártyájával, valamint a számlához tartozó fő- és társkártyával végrehajtott tranzakciók együttesen
kerülnek figyelembevételre.

2.3

Ugyanazon az elfogadóhelyen bonyolított tranzakciók esetén naponta maximum 5 tranzakció vehető
figyelembe.

2.4

Érintéses bankkártyás fizetés (POS) valamint hagyományos bankkártyával történő, hagyományos
vásárlási (POS) tranzakció is elfogadott. Az akcióba nem számítanak bele a papíralapú (imprinter)
elfogadói környezeten, interneten, ATM-en, valamint levélben/telefonon (MO/TO) végrehajtott vásárlási
tranzakciók.

2.5

Az akcióban, az akció időtartama alatt, az 1.3.1 pontban felsorolt K&H bankkártyákkal végrehajtott, a
Részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott tranzakcióknak megfelelő, elszámolt és legkésőbb 2015.
december 10-ig könyvelésre került, elektronikus bankkártya elfogadó terminálon (POS) végrehajtott
bankkártyás fizetések (vásárlási tranzakciók) vesznek részt. A vásárlás értékének meghatározásakor az
adott tranzakciónak a K&H bankkártyához tartozó folyószámlán ténylegesen lekönyvelt összege kerül
figyelembevételre. Forint összegű könyvelés esetében a könyvelt összeg, forinttól eltérő devizanemben
történő könyvelés esetében a könyvelt tételnek a terhelés napján érvényes, a bank által meghirdetett
deviza eladási árfolyamon forintosított összege.

2.6

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.
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TÁRGYNYEREMÉNY

3.1

Az Akció keretén belül a Nyertest a Bank megajándékozza egy új Opel Astra nyeremény autóval.

3.2

Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem felel meg a 4. pontban foglaltaknak, a Bank nem oszt ki
Nyereményt.
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A NYERTES

4.1

Az Akció során az a Résztvevő számít nyertesnek (a továbbiakban: Nyertes), aki a Részvételi
feltételekben foglaltaknak maradéktalanul megfelelt, és számszakilag a legközelebbi tippet küldte a feltett
kérdésre, vagy pontosan eltalálta a számot. Egyezőség esetén az lesz a nyertes, aki hamarabb küldte el
a nyertes tippet. Esetleges további egyezőség esetén az lesz a nyertes, aki magasabb forint összegben
vásárolt az akció időtartama alatt.

4.2

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

4.3

A Nyertes megállapítása az Akció végét (2015. november 25.) követően történik, legkésőbb 2015.
december 15-ig. A vásárlások számának kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.

4.4

A Nyertes megállapítása közjegyző jelenlétében fog megtörténni. A Bank a Nyertest levélben értesíti (a
továbbiakban: Értesítés) a Bank rendszereiben rögzített postai értesítési címen. A nyeremény átadása
személyesen fog megtörténni a Bank székházában. Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
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4.5

Az Értesítést a Bank 2015. december 30-ig postán feladja.

4.6

Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös
telefonszámán és a K&H bankfiókokban kaphat.

4.7

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben ajándékok kiosztására nem kerül sor.
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A BANK FELELŐSSÉGE

5.1

Bank köteles a jelen Részvételi Feltételek szerint eljárni és a Nyertesnek a nyereményt átadni.

5.2

A Bank vállalja a játék során felmerülő adó és járulék teher Nyertes helyetti megfizetését.
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ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

6.3

Az Akcióban való részvétel önkéntes. Adatait a Bank a hatályos jogszabályoknak, illetve az
ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek át nem adja.

6.2

Az adatkezelés célja az, hogy a Bank a promóciót megszervezze és lebonyolítsa. A promócióval
kapcsolatban kezelt adatok köre a végrehajtott tranzakciók adatai, a beküldött tippek, valamint a
résztvevők azonosító adatai. Az adatkezelés a nyeremény átadásáig tart.

6.3

A Bank a Nyertes nevét és lakcímét (kizárólag a város megjelölésével) a www.kh.hu oldalon közzéteszi.

6.4

A Bank adatfeldolgozója a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.), aki a beérkező sms
üzeneteket az általa üzemeltetett információs rendszerben tárolja.

6.5

Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24
órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon,
valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – adatainak helyesbítését, törlését és
kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel.

6.6

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy bírósághoz
fordulhat.

6.7

A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465

6.8

A Résztvevők a tipp sms útján való elküldésével a fentiekben részletezett adatkezeléshez kifejezett
hozzájárulásukat adják, valamint magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.

Budapest, 2015. november 1.
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A K&H Bank Zrt. 2015. november 1. – 2015. november 25. közötti „Tankoljon olcsóbban K&H
hitelkártyával” promóciójának részvételi feltételei

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2015.
november 1. – 2015. november 25. között ”Tankoljon olcsóbban K&H hitelkártyával ” elnevezéssel akciót szervez
(a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbiak
szerint határozza meg:

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 2. pontban meghatározott kedvezményekben részesíti azon természetes személy ügyfeleit, akik az
Akció időtartama alatt lakossági K&H World MasterCard hitelkártyával belföldön benzinkútnál
végrehajtott vásárlási (POS) tranzakciót végeznek (továbbiakban: Résztvevő, Résztvevők), és megfelelnek
jelen Részvételi feltételekben leírtaknak.
2.1.

Az Akció kezdő időpontja: 2015. november 1. 00.00 óra

2.2.

Az Akció befejező időpontja: 2015. november 25. 24.00 óra

2.3.

Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt feltételek
mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
2.3.1. Aktivált, élő K&H World MasterCard hitelkártyával rendelkeznek.
2.3.2. Akik az Akció időszakában a saját nevükre szóló, 1.3.1-es pontban megnevezett bankkártyát
belföldön, benzinkútnál végrehajtott vásárlási tranzakcióra (POS) használják az akció keretébe
bevont kereskedői kategóriák alatt. Az üzlet típusát a Bank, a hitelkártyát elfogadó bank által
meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A K&H Bank az
alábbi MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlások után a
kedvezményt: 5541, 5542, 9752, 5172, 5983.
2.3.3. Akik a Banktól hivatalos tájékoztatást kaptak a promócióról.

2.4.

Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport dolgozói.

2.5.

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.

2.6.

A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a www.kh.hu internetes címen, és biztosítja az Akció teljes
időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségét.
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3. KEDVEZMÉNYEK
K&H World MasterCard hitelkártya használata esetén a K&H Bank 15%, maximum 3 000 forint extra
visszatérítést jóváír a számlatulajdonos hitelkártya számláján benzinkútnál végrehajtott vásárlásai után
legkésőbb 2015. december 31-ig.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi Feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a kedvezményeket megadni.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1.

Az Akcióban való részvétel a Résztvevő korábbi felhatalmazásán alapul. Adatait a Bank a hatályos
jogszabályoknak, illetve az ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek át
nem adja.

5.2.

Az adatkezelés célja az, hogy a Bank a promóciót megszervezze és lebonyolítsa. A promócióval
kapcsolatban kezelt adatok köre a végrehajtott tranzakciók adatai valamint a résztvevők azonosító adatai.
Az adatkezelés a visszatérítés jóváírásáig tart.

5.3.

Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24
órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon,
valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – adatainak helyesbítését, törlését és
kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel.

5.4.

A fentieken túl a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

5.5.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy bírósághoz
fordulhat. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.

Budapest, 2015. november 1.
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A K&H Bank 2015. november 1-25. közötti „Használja novemberben is lakossági K&H MasterCard, K&H
Maestro bankkártyáját” promóciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2015.
november 1-25. között „Használja novemberben is lakossági K&H MasterCard, K&H Maestro
bankkártyáját” elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a
továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 2. pontban meghatározott nyereményekben részesíti azon természetes személy ügyfeleit, akik az
Akció időtartama alatt lakossági K&H MasterCard betéti / K&H Maestro betéti bankkártyával belföldön
vagy külföldön vásárlási (POS) tranzakciót hajtanak végre (továbbiakban: Résztvevő, Résztvevők), és
megfelelnek jelen Részvételi feltételekben leírtaknak.
7.1.

Az Akció kezdő időpontja: 2015. november 1. 00.00 óra

7.2.

Az Akció befejező időpontja: 2015. november 25 . 24.00 óra

7.3.

Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt feltételek
mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
7.3.1. Aktivált, élő K&H MasterCard betéti bankkártyával, K&H MasterCard betéti érintőkártyával, K&H
Maestro betéti bankkártyával, K&H Maestro betéti érintőkártyával, K&H Trambulin Maestro betéti
bankkártyával,K&H MasterCard betéti énkártyával, K&H Maestro betéti énkártyával rendelkeznek.
7.3.2. Akik az Akció időszakában a saját nevükre szóló, 1.3.1-es pontban felsorolt bármelyik bankkártyát
belföldön vagy külföldön, legalább 6 alkalommal vásárlási tranzakcióra (POS) használják.
7.3.3. Akik a Banktól hivatalos tájékoztatást kaptak a promócióról.
7.3.4. Az akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport dolgozói.

7.4.

A Bank vásárlási (POS) tranzakciónak tekinti a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére dokumentumban a 12. oldalon a „Vásárlás kereskedelmi elfogadóhelyen” részben felsorolt
vásárlási tranzakció típusokat (belföldön és külföldön), de az alábbi megkötésekkel:
7.4.1. Érintéses bankkártyás fizetés (POS) valamint hagyományos bankkártyával történő, hagyományos
vásárlási (POS) tranzakció is elfogadott.
7.4.2. Az akcióba nem számítanak bele a papíralapú (imprinter) elfogadói környezeten, interneten, ATMen, valamint levélben/ telefonon (MO/TO) végrehajtott vásárlási tranzakciók.
7.4.3. Az Akcióban az Akció időtartama alatt elszámolt (könyvelésre került), kiegyenlített vásárlási
tranzakciók (POS) vesznek részt.
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7.5.

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.

7.6.

A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a www.kh.hu internetes címen, és biztosítja az Akció teljes
időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségét.

8. TÁRGYNYEREMÉNYEK
Az Akció során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:
100 darab 5000 forintos REGIO gyerekjáték utalvány (továbbiakban: Nyeremények)

9. NYERTESEK
A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az Akció teljes
időtartama alatt a legtöbb, 1.4. pontokban meghatározott vásárlási tranzakciót hajtották végre, valamint
mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek. Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem felel
meg az 1.3, 1.4 pontokban foglaltaknak, a Bank nem oszt ki Nyereményt.
3.1

A vásárlási tranzakciók időpontját napi pontossággal vizsgálja a Bank. Amennyiben több mint 100
Résztvevő lenne jogosult nyereményre, a Bank azok között osztja ki a Nyereményeket, akik a forintban
számított legnagyobb vásárlási összértékeket produkálják. További azonosság esetén azon Résztvevők
részesülnek Nyereményben, akik az Akció kezdetétől számítva a leghamarabb elérik azt az összesített
tranzakció darabszámot, amivel bekerültek a 100 legtöbbet tranzaktáló Résztvevő közé.

3.2

Minden Résztvevő legfeljebb 1 darab nyereményre jogosult. A REGIO gyerekjáték utalványokat postán
küldjük el a Nyertesek részére. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak át.

3.3

A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2015. november 25-ét) követően történik, legkésőbb 2015.
december 31-ig. A vásárlások számának kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.

3.4

A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket levélben értesíti (a továbbiakban: Értesítés)
a Bank rendszereiben rögzített postai levelezési címen. Az Értesítést a Bank 2015. december 31-ig
postára adja.

10. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi Feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a nyereményeket átadni.
A Bank vállalja a Nyerteseknél felmerülő adó és járulék terhek Nyertesek helyetti megfizetését.
11. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
11.1. Az Akcióban való részvétel a Résztvevő korábbi felhatalmazásán alapul. Adatait a Bank a hatályos
jogszabályoknak, illetve az ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek át
nem adja.
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11.2. Az adatkezelés célja az, hogy a Bank a promóciót megszervezze és lebonyolítsa. A promócióval
kapcsolatban kezelt adatok köre a végrehajtott tranzakciók adatai, valamint a résztvevők azonosító adatai.
Az adatkezelés a nyeremény átadásáig illetve a promóció eredménytelenségének megállapításáig tart.
11.3. A Bank a Nyertes nevét és lakcímét (kizárólag a város megjelölésével) a www.kh.hu oldalon közzéteszi.
11.4. Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24
órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon,
valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – adatainak helyesbítését, törlését és
kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel.
11.5. A fentieken túl a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
11.6. Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy bírósághoz
fordulhat. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465
12. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.

Budapest, 2015. november 1.
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