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Nyilatkozat Reklám közléséről, adatkezelésről és adatátadásról (magánszemélyek részére)
Kérjük, az alábbi nyilatkozatot töltse ki, hogy továbbra is tájékoztathassuk ajánlatainkról, valamint az
Erste Bank Csoport szolgáltatásait is ajánlhassuk Önnek!
Alulírott
SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ
CSALÁDI ÉS UTÓ-/HÁZASSÁGI
NÉV

ANYJA NEVE
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ
ÁLLANDÓ LAKCÍM
VEZETÉKES TELEFONSZÁM
MOBIL TELEFONSZÁM
E-MAIL CÍM
mint Ügyfél a reklám közlése, továbbá adatkezelés és adatátadás tárgyában a következő nyilatkozatot
teszem az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Leasing Bérlet Kft. (a továbbiakban együtt
(továbbiakban Erste Bank), valamint annak érdekeltségébe tartozó jogalanyok (továbbiakban együtt:
Erste Bank Csoport) számára, melynek aktuális listája az Erste Bank honlapján megtalálható.
REKLÁM
1.
Hozzájárulok, hogy az Erste Bank Csoport tagok a saját és a csoporttagok szolgáltatásairól,
termékeiről, különleges ajánlatairól részemre hirdetési célból reklámküldeményt küldjenek, illetve
közöljenek, a fenti, valamint az egyéb rendelkezésre álló elérhetőségeimre. Hozzájárulok
továbbá, hogy ezen pontban tett nyilatkozatomat a fenti személyes adataimmal, valamint az
alábbi elérhetőségeimmel együtt az Erste Bank Csoport tagok egymás között átadhassák a
nyilatkozatom teljesíthetősége érdekében.
Kérjük, az alábbi cellákban X-el jelölje meg, hogy a fentiekhez hozzájárul-e!
IGEN
NEM


Közvetlen levélben (DM levél)


Telefonon


Elektronikus úton (pl. e-mail)


SMS/MMS-ben vagy egyéb elektronikus csatornán
ADATKEZELÉSI FELHATALMAZÁS
Felhatalmazom a velem szerződésben álló Erste Bank Csoport tago(ka)t, hogy átadja(ák) az Erste
Bank Csoportba tartozó többi jogalany részére a rám, mint Ügyfélre és bármely Erste Bank Csoport
taggal kötött szerződéseimre (a szerződések létrejöttére és teljesítésére) vonatkozó, valamint az
ügyfélkapcsolat során megadott személyes, bank-, értékpapír-, biztosítási- és/vagy pénztári titoknak
minősül információkat - kivéve a különleges adatokat (összefoglalóan: Adat) - szolgáltatások közvetlen
ajánlása, a hatékonyabb kiszolgálás, valamint ügyfélminősítés céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy
ezen Adatokat az átvevő Erste Bank Csoport tagok kezeljék és nyilvántartsák jelen nyilatkozatom
visszavonásáig. Kifejezetten felhatalmazom az Erste Bank Hungary Zrt.-t, hogy Adatokat a
(közigazgatási) hatósági adatnyilvántartásokban vagy az Erste Bank Csoportba tartozó Jogalannyal
szerződéses viszonyban álló adatkezelési/adat-nyilvántartási szolgáltató adatnyilvántartásaiban
ellenőrizze az Adatok hitelességének megállapítása céljából, ilyen célból Adatokat ezekből a
nyilvántartásból átvegyen, kezeljen, azokat nyilvántartsa a (pénzügyi) szolgáltatás végzése során, azt
megelőzően az ajánlatadás/ajánlatkérés szakaszában és a (pénzügyi) szolgáltatás tekintetében
mindaddig, amíg Erste Bank Hungary Zrt.-nek a pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában követelése
állhat fenn az Ügyféllel szemben.
Kérjük, az alábbi cellákban X-el jelölje meg, hogy a fentiekhez hozzájárul-e!
2.

IGEN

NEM





Felhatalmazom az Erste Bankot, hogy a személyes adataimat, valamint az Erste Bankkal kötött
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pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó banktitkot és/vagy értékpapírtitkot képez
adataimat kockázatkezelési, ügyfél minősítési és statisztikai elemzési célból az Erste Bank
befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, az ERSTE GROUP BANK AG (Ausztria)
részére átadja és az ESRTE GROUP BANK AG ezen adatokat az adatvédelmi jogszabályok
betartásával kezelje, nyilvántartsa a jelen felhatalmazó nyilatkozatom visszavonásáig.
IGEN

Kérjük, hogy amennyiben az Erste Bank ügyfele, az alábbi cellákban X-el jelölje

meg, hogy a fentiekhez hozzájárul-e!

NEM



EGYÉB INFORMÁCIÓ
A felhatalmazások feltételévé teszem, hogy az Erste Bank Csoport egyes jogalanyai a tudomásukra
jutott, az Ügyfélre vonatkozó valamennyi Adatot bizalmasan, határidő nélkül - az Adat vonatkozó
jogszabály szerinti minősülésének megfelelően - titokként kezeljék. Tudomásul veszem, hogy
hozzájáruló nyilatkozataimat bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatom bármely Erste
Bank fiókban vagy az adott Erste Bank Csoport tag ügyfélszolgálatán írásban, az adott Erste Bank
Csoport tagnak címzett levélben, TeleBankon, továbbá minden olyan módon, ahogyan az adott Erste
Bank Csoport tag nyilatkozatot az ügyféltől elfogad (elérhetőségek a www.ersteleasing.hu honlapon
találhatóak). Kijelentem, hogy nyilatkozatom a hatályos adatvédelmi és pénzügyi ágazati jogszabályok
szerint önkéntes hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre-, átadásra
vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló Erste Bank Csoport tag(ok)tól teljes körűen
megkaptam.
Kelt:

Adós (saját kezű/cégszerű) aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú aláírása

2. tanú aláírása

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve

Bejelentett állandó lakcíme

Bejelentett állandó lakcíme
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