Adatkezelési tájékoztatás és nyilatkozat érdeklődők kérdéseinek
megválaszolásához, lead gyűjtéshez, online marketinghez

Adatkezelési tájékoztatás és nyilatkozat
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,
regisztrációja, mellyel személyes adatait megadja.
Az adatkezelés célja, a termékek, szolgáltatások iránt érdeklődőkkel a kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás és részükre termékek, szolgáltatások ajánlása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési hozzájárulást az érintett bármikor
visszavonhatja. Visszavonás hiányában 30 munkanap elteltével az adatkezelés megszűnik.
Kezelt adatok: név, telefonszám, e mail cím.
Adatkezelő: az FHB Bank Zrt.
Székhely:1082 Budapest, Üllői út 48.
Az adatok megismerésére jogosultak: A személyes adatokat az adatkezelő azon
munkavállalói ismerhetik meg, akik az adatkezelési cél megvalósításában, ellenőrzésében
részt vesznek.
Az adatfeldolgozással járó tevékenységét az adatkezelő kiszervezheti, mely kiszervezést
végzőket mindenkor hatályos üzletszabályzatai tartalmazzák.
Az érintett jogai:
Az érintett a személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez, továbbításához,
megkereséséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti személyes adatai
kijavítását, módosítását, törlését, a kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, kifogással,
panasszal élhet, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) valamint bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozatot az alábbiak szerint lehet megtenni:
postai küldeményben az 1908 Budapest postacímen, elektronikus levél formájában az
info@fhb.hu e-mail címen, telefonon, a 06/40-344-344 telefonszámon, személyesen
bármelyik FHB bankfiókban ügyfélfogadási időben.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 40829 (marketing és közvetlen üzletszerzési célból kezelt
adatok)
Az adatkezelésre egyebekben
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és
üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvényben foglaltak az irányadók.
Nyilatkozat
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul
vettem. Ezennel a fenti tájékoztatás alapján hozzájárulok ahhoz, hogy önkéntesen megadott
személyes adataimat az FHB Bank Zrt. a fenti tájékoztatóban meghatározott célból és
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időtartamig kezelje és a megkeresésemre adott válaszadás, termékeinek, szolgáltatásainak
ismertetése, ajánlása céljából telefonon és e-mail útján megkeressen.
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