TÁJÉKOZTATÁS A RAIFFEISEN BANK RÉSZÉRE VÉGZETT
ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL
A Codec Magyarország Kft. ezúton teszi közzé a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest,
Akadémia u. 6.) adatkezelő részére, a szerződött hitelközvetítő ügynöki tevékenységével
összefüggésben végzett adatfeldolgozói tevékenységére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési
elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.
Ügyfél által megadott személyes adatok kezelése
Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadhatja a CODEC Magyarország Kft részére
e-mail címét, nevét és telefonszámát. Az adatok megadásával egyrészt lehetővé teszi, hogy
amennyiben az Ön által igényelt pénzügyi szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez további
adatra, információra, vagy esetleg dokumentumra lenne szüksége a Raiffeisen Bank Zrt-nek
(a továbbiakban: Bank), vagy a CODEC Magyarország Kft-nek, úgy az Ön által megadott
adatok alapján megkeressük Önt.
Adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott telefonszámon
a kért tájékoztatással, ajánlattal kapcsolatban megkeressük, valamint, hogy a megadott
személyes adatait a Bank részére az Ön által igényelt pénzügyi szolgáltatás teljesítése céljából
átadjuk. Hozzájárulása a Bankkal fennálló üzleti kapcsolata időtartamára vonatkozik kivéve,
ha Ön ettől eltérően rendelkezik.

A személyes adatok kezelésére a Bank Hitelkártya szerződésében foglalt adatkezelési
szabályok az irányadóak (3.2. és 3.3 pontjai a szerződésnek).

Tájékoztatás az Ügyfél adatkezeléssel összefüggő jogairól
Hozzájárulását mindegyik esetben bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen
visszavonhatja
- írásban a Bank részére a Budapest 1700 címre, vagy a CODEC Magyarország
Kft részére a 1139 Budapest, Váci út 95. címre küldött levél formájában,
- személyesen bármely Raiffeisen bankfiókban vagy a CODEC Magyarország
Kft 1139 Budapest, Váci út 95. szám alatti címén.
- elektronikus úton az info@raiffeisen.hu vagy az iroda@codecnet.hu címre
küldött e-mailben,
és kezdeményezheti az általunk nyilvántartott fenti adatainak törlését.
Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségeken és
telefonon a 06/70/4306082-es telefonszámon, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését,
illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási
jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja a Bankkal kötött
bármely szerződés teljesítése.

Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
•

bíróságnál.

Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.

A jelen Tájékoztató az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor
módosítható.

Budapest, 2015. 01.21.

Codec Magyarország Kft.
adatfeldolgozó

