Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat marketing célú adatkezeléshez
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklámot természetes
személynek - mint reklám címzettjének - közvetlen megkeresés módszerével (így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai
küldemény kivételével) kizárólag akkor küldhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A GRÁNIT Bank Zrt. az Ön által megadott adatait (különösen, de nem kizárólagosan a személyes
adatait is) kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy banki
termékekhez kapcsolódó reklám küldése céljából időről időre megkeresse.
A GRÁNIT Bank Zrt. adatkezeléssel is járó tevékenységét a vonatkozó jogszabályok alapján
kiszervezheti, melyekről mindenkori Üzletszabályzata ad részletes tájékoztatást. A GRÁNIT Bank Zrt.
rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelése a jelen tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően és kizárólag adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az adatszolgáltatás
önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot az alábbiak szerinti
bármely módon meg lehet tenni:
postai úton a 1439 Budapest Pf. 649. postacímre,
elektronikus levél formájában az info@granitbank.hu e-mail címen,
telefonon, a 06 40 100 777 telefonszámon,
személyesen a Bank Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., nyitva
tartás: H - P: 8:30 - 16:00), vagy WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center, I.
em., nyitva tartás: H - P: 10:00 - 18:00) ügyfélfogadási időben.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a GRÁNIT Bank Zrt. felé (a
Bank honlapján https://www.granitbank.hu/hirdetmenyaltalanos közzétett Panaszügyintézési
szabályzatban foglaltak szerint), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), a Bank felügyeleti szervéhez, illetőleg bírósághoz fordulhat.
Nyilatkozat
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.
Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztrációval
önkéntesen átadott személyes adataimat a GRÁNIT Bank Zrt. a fenti tájékoztatóban meghatározott
célokból kezelje, reklám ajánlataikkal levélben, telefonon vagy egyéb elektronikus és más formájú
kommunikációs eszközökön keresztül ezen nyilatkozatom visszavonásáig megkeressen.
Kiegészítő tájékoztató és nyilatkozat az Ügyfélajánláshoz kapcsolódóan
Amennyiben Ön a GRÁNIT Bank Zrt. ügyfeleként az Ügyfélajánlási Programról szóló Hirdetmény
alapján további ügyfelet ajánl a GRÁNIT Bank Zrt. részére, az ajánlott személy adatainak (név,
mobiltelefonszám, e-mail cím) magadásával úgy nyilatkozik, hogy az adatok továbbítását megelőzően,
az ajánlott személyt teljes körűen tájékoztatta az alábbiakról:
az adatkezelés célja, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. lakossági számlanyitási ajánlattal megkeresse
az ajánlott személyt a megadott elérhetőségek valamelyikén,
az adatkezelés időtartama az ajánlás rögzítését követő 90 nap,
adatkezelés jogalapja, az ajánlott személy kifejezett hozzájárulása adatainak megadásához
az Ügyfélajánlási programban.

