Jelen melléklet 2018. május 25. napjától hatályos, mely a
mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató része
Marketing célú adatkezelés
A Bank marketing célú megkereséseink célja, hogy rendszeresen tájékoztassa Ügyfeleit, leendő ügyfeleit a Bank
termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, az igénybe vehető kedvezményekről, programjairól ilyen tartalmú
közvetlen megkeresések, ajánlatok, hírlevelek útján.
A hírlevelekben a Bank a feliratkozónak rendszeres időközönként küld tájékoztatást a Bankkal kapcsolatos egyes
információkról, a Bank szolgáltatásairól, termékeiről. A hírlevelek reklámnak minősülő tartalmat is
hordozhatnak.
A Bank a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (továbbiakban: Reklámtörvény) vonatkozó rendelkezései alapján reklámot természetes személynek, mint
reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a postai címzett reklámküldemény
kivételével - kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten
hozzájárult.
A Bank a marketing célú megkereséshez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintetti nyilatkozatban közölt személyes
adatairól a Reklámtörvény 6.§ (5) bekezdése alapján nyilvántartást vezet (továbbiakban: nyilvántartás). A Bank a
nyilvántartásban rögzített személyes adatokat a nyilatkozat visszavonásáig tartja nyilván és kezeli, és azokat
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adja át.
A Bank az Érintettet a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén megkeresheti. A Bank nyilvántartást vezet arról,
aki e törvény szerinti megkeresés ellen tiltakozását fejezte ki a további Bank általi megkereséssel szemben.
Az Érintett tájékoztatást kérhet a nyilvántartásban rögzített személyes adatai marketing célú kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, kiegészítését, illetve törlését vagy azok kezelésének
korlátozását, továbbá megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga, - annak feltételei fennállása
esetén - az adathordozhatósághoz való joga, továbbá jogsérelem esetén a jogorvoslathoz való jog (panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat - cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefonszám 06 1 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu -), továbbá
bírósághoz fordulhat, ez esetben a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerinti törvényszék
hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék is lehet.
Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, azzal, hogy annak érdekben, hogy megállapítható
legyen, hogy a visszavonás az Érintettől származik minden esetben szükséges az, hogy az Érintett azonosítható
legyen a visszavonási nyilatkozat alapján:
 postai úton, levélben a Bank postai címére való megküldéssel,
 az info@magnetbank.hu email címre való megküldéssel,
 személyesen a Bank bármely fiókjában megtett írásbeli nyilatkozattal,
 a Bank központi telefonszámán megtett nyilatkozat útján,
 a Netbankban hitelesített levél küldése útján.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
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