4./A. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat
a kapcsolatfelvétel során kezelt adatokról

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásai iránt
érdeklődő ügyfeleinek tájékoztatást nyújthasson, az
UniCredit Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az
alábbiak szerint kezeli az érdeklődők által a
kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes
adatokat, a hozzájárulásuk alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő

Az érdeklődők jogai

Név: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041348
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Email: info@unicreditgroup.hu
Weboldal: www.unicreditbank.hu

Az érdeklődő bármikor visszavonhatja az adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását, amely azonban
nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett
adatkezelés
jogszerűségét.
A
hozzájárulás
visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul
törli a kezelt adatokat.

A Bank az adatokat az érdeklődő hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli, ennek hiányában a
hozzájárulás megadásától számított 2 hónap után
külön értesítés nélkül törli.

A kezelt adatok
Az érdeklődő ezen túlmenően bármikor kérheti a
személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok
helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,
valamint az adatok hordozhatóságát.

A Bank a kapcsolatfelvétel érdekében az érdeklődő
nevét, email címét és telefonszámát, valamint az
érintett lakcímét, és az E.ON szerelés helyét kezeli.
Az adatok címzettjei

Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatban
panaszt kíván benyújtani, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Az adatokat a Bank azon, adatfeldolgozóként eljáró
közvetítője ismeri meg, aki az adatok felvétele,
illetőleg a Közvetítés során eljár.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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Alulírott ........................................................................................................ (ügyfél teljes neve) hozzájárulok, hogy
az UniCredit Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) felvegye velem a kapcsolatot az általa nyújtott szolgáltatásokról
szóló tájékoztatás nyújtása érdekében, az alábbi adataim felhasználásával:

Email: .........................................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………..
E.ON szerelés helye/címe (ha lakcímtől eltér): ...........................................................................................................

Meghatalmazás
Alulírott, meghatalmazom az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) képviseletében eljáró Közvetítőt
Közvetítő cégneve: EON Energiakereskedelmi Kft.

(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.), hogy jelen

nyilatkozatomat és benne foglalt adataimat továbbítsa a Banknak, a Bank megbízott közvetítőjének annak
érdekében, hogy a Bank, ill. a lakcímem vagy a munkavégzés helye szerint illetékes megbízott közvetítője felvegye
velem a kapcsolatot a banki szolgáltatásokról szóló részletes tájékoztatás, illetőleg igény esetén a további banki
ügyintézés érdekében.
Banki ügyintézés választott helye: lakcím , vagy E.ON szerelés helye: 
Tudomással bírok arról, hogy az általam tett jelen nyilatkozat Közvetítő általi átvétele nem jelenti a Bank
tudomásszerzését és pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalást.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Bank jogosult arra, hogy a Közvetítőt a tevékenysége alapján köztem és a
Bank között létrejött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok átadásával a Hpt. 164 q) pontja alapján
tájékoztassa.

................................................. (hely), ....................................................... (dátum

..................................................................
/ ügyfél /

Átvettem: …………………………………, 201………………………………………-án:
……………………………………………
EON Energiakereskedelmi Kft.

