AJÁNLÓKÁRTYA KISVÁLLALATI ÜGYFELEKNEK
Köszönjük a bizalmát! Kérjük, ajánljon minket másoknak is!
Ajánló vállalkozás neve:

Ügyfélszáma:

Ajánlott személy neve:
Ajánlott vállalkozás neve:
Ajánlott vállalkozás adószáma:
Az Ajánló aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikertelen ajánlás esetén a korábbi jóváírás összegével a bank – a részvételi feltételekben foglaltak szerint – a számláját megterhelje.

Dátum

Ajánló vállalkozás cégszerű aláírása

Ajánlott személy aláírása

Az akció részleteit és a részvételi feltételeket megtalálhatja a www.unicreditbank.hu/ajanlomabankom honlapon.
Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., www.unicreditbank.hu) aki az
Ajánló és Ajánlott ügyfelek adatait a hozzájárulásuk alapján kezeli és akik jogosultak ezen hozzájárulásukat bármikor visszavonni. Az adatkezelés célja promóciós Akció lebonyolítása, és a fogyasztói szokásokra vonatkozó elemzések készítése. A kezelt személyes adatok köre: az Ajánló és az Ajánlott ügyfélnek az Ajánlókártyán megadott adatai, valamint a részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatkör (pl. az ajánlás beérkezésének, a számlanyitásnak
a dátuma, az Ajánlott nyitott számlacsomagja, aktív ügyfélstátusszal és aktivált Mastercard betéti bankkártyával rendelkezik-e). A szervező az adatokat Az
Ajánló vagy az Ajánlott Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli olyan módon, hogy bármelyik Ügyfél ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a hozzá kapcsolt
másik ügyfél adatai is törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonásának hiányában a Szervező legkésőbb 2019. december 31-én törli az adatokat. Az adatok
megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai
és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes
adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez
a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás
szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.

AJÁNLÓKÁRTYA LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK
Köszönjük a bizalmát! Kérjük, ajánljon minket másoknak is!
Ajánló neve:

Ügyfélszáma:

Ajánlott személy neve:
Ajánlott vállalkozás neve:
Ajánlott vállalkozás adószáma:
Az Ajánló, illetőleg az Ajánlott természetes személyek az aláírásukkal hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez, továbbá az Ajánló aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy sikertelen ajánlás esetén a korábbi jóváírás összegével a bank – a részvételi feltételekben foglaltak szerint – a számláját megterhelje.

Dátum

Ajánló természetes személy aláírása

Ajánlott személy aláírása

Az akció részleteit és a részvételi feltételeket megtalálhatja a www.unicreditbank.hu/ajanlomabankom honlapon.
Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., www.unicreditbank.hu) aki az
Ajánló és Ajánlott ügyfelek adatait a hozzájárulásuk alapján kezeli és akik jogosultak ezen hozzájárulásukat bármikor visszavonni. Az adatkezelés célja promóciós Akció lebonyolítása, és a fogyasztói szokásokra vonatkozó elemzések készítése. A kezelt személyes adatok köre: az Ajánló és az Ajánlott ügyfélnek az Ajánlókártyán megadott adatai, valamint a részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatkör (pl. az ajánlás beérkezésének, a számlanyitásnak
a dátuma, az Ajánlott nyitott számlacsomagja, aktív ügyfélstátusszal és aktivált Mastercard betéti bankkártyával rendelkezik-e). A szervező az adatokat Az
Ajánló vagy az Ajánlott Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli olyan módon, hogy bármelyik Ügyfél ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a hozzá kapcsolt
másik ügyfél adatai is törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonásának hiányában a Szervező legkésőbb 2019. december 31-én törli az adatokat. Az adatok
megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai
és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes
adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez
a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás
szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.

