ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Erste mikrovállalati bankszámlacsomag érdeklődés átadásához
Cég neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cég adószáma:………………………………………………………………………………………………………………………………......
Cégvezető neve:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cégvezető telefonszáma:……………………………………………………………………………………………………….…………..
Cégvezető e-mail címe:……………………………………………………………………………………………………………………...
Választott számlacsomag megnevezése:……………………………………………………………………………………………
Választott bankfiók: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adatkezelési tájékoztatót átvettem:………………………………………………………………………………………………….
Aláírás:…………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Adatkezelési tájékoztató
Az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokat, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Cg.:01-10-041054., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint
Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank), valamint a mindenkori szerződéses és közvetítő partnerei abból a célból
kezelik, hogy Önt a jövőben a Bank termékeiről, szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül
tájékoztassák, azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül ajánlják fel. Az e-mail címének megadásával ön
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére a Bank a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint
tájékoztatókat küldjön, megkeressen a jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig, legkésőbb azonban a
jelen nyilatkozatom megtételét követő 6 hónapon belül. Önnek személyesen (a Bank bármely bankfiókjában),
írásban (Erste Bank Hungary Zrt., Budapest 1933.), elektronikus levélben (erste@erstebank.hu) vagy telefonon
(munkanapokon 8:00-19:00 óra között a 06 40 222 221 számon) joga van tájékoztatást kérni személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint bármikor, indokolás és feltétel
nélkül, ingyenesen kizárhatja, hogy önnek a Bank, vagy közvetítő partnerei a jövőben a Bank szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel. Az adatszolgáltatással ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal
hozzájárul az ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. A Bank adatkezelési nyilvántartási
azonosító száma: NAIH-59583/2012.
A Bank adatkezelésének részletes szabályait a Bank honlapján elhelyezett Adatvédelmi tájékoztatója
https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi tartalmazza.

Többes Ügynök (Közvetítő cég) neve:

ERSTE közvetítői kód:

 
Többes Ügynök (Közvetítő cég) székhelye:
Többes Ügynök közvetítői alvállalkozójának neve:
Többes Ügynök közvetítői alvállalkozójának székhelye:
Közvetítésben személyesen közreműködő személy neve:

ERSTE ügynök kód:

 

Közvetítésben személyesen közreműködő személy telefonszáma:
___________________________________
Többes Ügynök nevében eljáró személy aláírása
Az Adatkezelési Tájékoztató átvételének igazolása:
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. részéről igazolom, hogy a mai napon jelen Adatkezelési Tájékoztató egy eredeti
példányát átvettem.

Kelt:
_________________________________________________

Ügyintéző (olvasható neve és aláírása), bankfiók megjelölése

