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Adatkezelési tájékoztató  

K&H e-tananyag és üzleti tippek hírlevélre történő feliratkozáshoz 

 

Mihez is adok hozzájárulást?  

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043, 

továbbiakban: Bank) a K&H: üzletet ide! program (továbbiakban: Program) keretében igyekszik Önt 

üzleti terveinek megfelelő információkkal ellátni, valamint Önnek pénzügyi segítséget nyújtó oktatási 

anyagait megismertetni. Előfordulhat, hogy a megosztott információk a Bank pénzügyi segítséget nyújtó 

termékeinek, vagy a Bank együttműködő partnerei által kínált vállalkozásindítást, illetve 

vállalkozásvezetést támogató szolgáltatásainak, termékeinek (ún. üzleti tippek) ismertetésére is 

kiterjed, így reklámcélú üzenetet tartalmaz. Az e célú kapcsolatfelvételre kizárólag feliratkozás esetén 

kerülhet sor, amelynek részét képezi az Ön kifejezett hozzájárulása. A Bank az Ön által megadott 

elérhetőségekre hozzájárulása esetén küldi meg Önnek elektronikus tartalmait. 

Mely adataimat kezeli a Bank, mi az adatkezelés jogalapja, kik ismerhetik meg az adataimat?  

A kezelt adatok körét kizárólag az uzletetide.hu oldalon megadott adatok (név és e-mail cím) jelentik, 

melyek kezelésének célja az elektronikus tartalmak Ön részére való eljuttatása.  

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön által jelen tájékoztató alapján megadott kifejezett és 

önkéntes hozzájárulása. 

Az adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük 

szerint erre jogosultak. A Bank a Program oldal üzemeltetéséhez, működtetéséhez szerződéses 

közreműködőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, a közreműködő neve és elérhetősége: T-Systems 

Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.).  

Az elektronikus tartalmakra való fel- és leiratkozáshoz, azok e-mail-es kiküldéséhez a Bank az 

EDIMA.email Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7.), mint adatfeldolgozó szolgáltatását 

kiszervezett tevékenység keretében veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények 

érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett címadatokat kizárólag a Bank adatkezelésének ideje 

alatt kezeli, azt követően törli. A közreműködők a Bankkal kötött szerződésben garantálja az 

adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését. A Bank egyéb adatfeldolgozó 

közreműködőt a programmal kapcsolatosan nem vesz igénybe. 

Milyen jogaim, jogorvoslati lehetőségeim vannak a kezelt adataimmal kapcsolatban, meddig őrzi 

meg őket a Bank? 

Fentiek szerinti hozzájárulását a Bank mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem 

rendelkezik. Ha nem kíván a jövőben hasonló tárgyú megkeresést kapni, hozzájárulását bármikor, 

korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Bank bármely elérhetősége felé intézett 

nyilatkozattal (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu), vagy az 

uzletetide@kh.hu e-mail címre intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 

1/20/30/70 335 3355). 

Kérelmezheti továbbá a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz 

való jog. 

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a Bankhoz, és annak adatvédelmi 

tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11. vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat.  
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