Adatkezelési nyilatkozat
A Szigetvári Takarékszövetkezet, a Mecsek TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság
Takarékszövetkezet egyesülésével, szervezeti változásaival és a Szigetvári Takarékszövetkezet (az
egyesülést követően: Dél TAKARÉK Szövetkezet) termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban érdeklődők
(a továbbiakban: Érdeklődők) a „Küldés” gomb megnyomásával, személyes adataik elküldésével
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Dél TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. Utca 7.,
adószám: 10043086-2-02, cégjegyzékszám: 02-02-000186, a továbbiakban: Takarék) személyes adataikat
nyilvántartásba vegye, azokat az alábbiak szerint kezelje.
1.

A kezelt adatok köre

A Takarékszövetkezet jelen dokumentumban adott hozzájárulása alapján az Érdeklődők nevét (vezeték és
utónév), valamint az e-mail címét kezeli.
2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jelen Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak elfogadása, az Érdeklődők
adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulása. Az Érdeklődők ennek megfelelően kijelentik, hogy jelen
Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával és a „Küldés” gombra kattintással az általuk megadott személyes
adatok jelen dokumentum szerinti kezeléséhez a hozzájárulásukat teljes mértékben önkéntes alapon, a
megfelelő tájékoztatás birtokában megadják.
3.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Takarék a fent megjelölt egyesüléssel és egyéb szervezeti változásaival
kapcsolatban, továbbá tevékenységéhez kapcsolódó egyes információkról hírlevél vagy egyéb formában
tájékoztatást
nyújtson,
valamint
termékeivel,
szolgáltatásaival,
az
általa
nyújtott
kedvezményekkel/akciókkal kapcsolatban marketing célú elektronikus leveleket küldjön.
4.

Az adatkezelés időtartama

A Takarékszövetkezet az Érdeklődők által megadott személyes adatokat a 3. pontban megjelölt célból
visszavonásig kezeli, ennek keretében az adatokat a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdésének
megfelelő nyilvántartásában nyilvántartja.
5.

Adatfeldolgozás

A Takarék az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Takarék
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes
adatokat a Takarék rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozó adatai: név: Upward Kft.; székhely: 7632 Pécs, Littkei J. u. 34.; cégjegyzékszám: 02-09075034
Az adatkezelésre jogosult munkatársak a vonatkozó jogszabályokra, illetve munkaszerződésükre
figyelemmel a munkájuk során megismert személyes adatokkal nem élhetnek vissza, azokat saját céljaikra
nem használhatják fel. Az adatfeldolgozóval kötött szerződés(ek)ben a Takarék feltételül szabja, hogy az
Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni. Az
adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási

szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
6.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Érdeklődők által megadott adatokat a Takarék az adatkezelési célok megvalósulása, illetve az adatok
rögzítése érdekében eljáró munkatársai ismerhetik meg. Amennyiben a Takarék az 5. pontban
adatfeldolgozót jelölt meg, úgy az adatokat megismerheti továbbá az adatfeldolgozó adatfeldolgozói
tevékenysége körében eljáró munkavállalója vagy az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban eljáró más személy.

7.

Az Érdeklődök jogai, érvényesítésük módja

Az Érdeklődők tudomásul veszik, hogy adataik fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához
való hozzájárulásuk önkéntes, így az bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonható. A
hozzájárulást visszavonó nyilatkozat a kozpont@deltakarek.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel,
vagy a Dél TAKARÉK központi címére (7602 Pécs, Pf.: 255.) küldött postai levélben. A visszavonás a
visszavonó személyének egyértelműen megjelölésével (név, elektronikus levélcím megadásával) tehető
meg, mely esetben a nyilatkozat kézhezvételét követen az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a
Takarék érintett nyilvántartásából.
Az Érdeklődők jogosultak személyes adataik kezeléséről (az Infotv. 15. § (1) bekezdésnek megfelelően)
tájékoztatást kérni, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását, jogosultak az adataikat illetően az
adatvédelmi nyilvántartásba betekinteni, adataik kezelése ellen tiltakozni, illetőleg jogaik megsértése esetén
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezni, vagy
bírósághoz fordulni.
Az adatkezelés további szabályaira vonatkozóan az Érdeklődők a www.deltakarek.hu honlapon (
Dokumentumtár / Ügyféltájékoztatók és egyéb dokumentumok listája / Ügyféltájékoztató adatkezelésről
útvonalon) elérhető Adatkezelési Tájékoztatóból, vagy fiókjainkban kaphatnak bővebb információt.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-103725; NAIH-117672/2017

