Adatkezelési tájékoztató
Adattovábbításról
Mihez is adok hozzájárulást?
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 0110-041043, továbbiakban: Bank) a K&H: üzletet ide! program (továbbiakban: Program)
keretében lehetőséget biztosít az érdeklődők számára arra, hogy a Bank uzletetide.hu
oldalán megjelölt üzleti partnerei által felajánlott kedvezményeket biztosító üzlettámogató
partnerkedvezményeket igényelhessenek Üzlettámogató partnerkedvezmények
oldalán. A Bank ezen üzlettámogató partnerkedvezményeket azon ügyfelei részére külön
igénylés nélkül is rendelkezésre bocsátja, akik K&H üzlettámogató hitelek oldalán
közvetlen üzletszerzési, azaz marketing célú ajánlatok, üzenetek, tájékoztatók, hírlevelek
megküldését igényelték. A kedvezményt nyújtó társaságok listája megtalálható az
Adatkezelési tájékoztatóban illetve az uzletetide.hu oldalon. A Bank a kedvezmények
igénylésének ellenőrzése és utókövetése érdekében az Ön igénylése során megadott
adatait továbbítja a partnerkedvezményeket felajánló üzleti partnerei részére.
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 (cégforma,
cégnév/név, adószám, telefonszám és e-mail cím) jelentik, az adatkezelés célja pedig a
partnerkedvezmények igénybevételének biztosítása azzal, hogy az igénylők listáját és
előzőekben felsorolt adatait a Bank a kedvezményeket biztosító partnerek számára
továbbítja.
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön által jelen tájékoztató alapján megadott
kifejezett és önkéntes hozzájárulás.
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.). A közreműködő 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
kapcsolatban, meddig őrzi meg őket a Bank?
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A megadott adatokat a Bank az adatmegadás időpontjától számított 5 évig kezeli.
Fentiek szerinti hozzájárulását a Bank mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal
ellentétesen nem rendelkezik. A hozzájárulás visszavonható a Bank bármely elérhetősége
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu) felé, vagy
az uzletetide@kh.hu e-mail címre intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter
telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen. A további megkereshetőség megtiltása esetén a Bank az Érintett adatait csak
a tilalmi lista vezetése céljából fogja kezelni.
Kérelmezheti 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 a Bank belső adatvédelmi tisztviselőjéhez, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz
fordulhat.
Mit tegyek, ha további információra van szükségem?
Tájékozódhat az uzletetide.hu internetes oldalon fellelhető Adatkezelési tájékoztatóból,
valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az EU Általános
2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról rendelkezéseiből, illetve
tájékoztatást kérhet a Bank uzletetide.hu oldalán szereplő bármely elérhetőségén.

