
AJÁNLÓKÁRTYA
MIKROVÁLLALATI ÜGYFÉL AJÁNLÁSHOZ

1  AJÁNLÓ ÜGYFÉL ADATAI 
Név / Cégnév

Ügyfélszám (forint fizetési számla középső 8 számának első 6 karaktere)

Aláírás (vállalkozás esetén cégszerű)

2  AJÁNLOTT ÜGYFÉL ADATAI 
Mikrovállalkozás neve

Kapcsolattartó telefonszáma

Aláírás (cégszerű) 

Kapcsolattartó neve

Mikrovállalkozás adószáma

Választott termékek

 Mikrovállalati  
számlacsomagok  
valamelyike

 Turbó 
Vállalkozói 
Kölcsön

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7., email: info@sberbank.hu, honlap: www.sberbank.hu, ), mint adatkezelő (továbbiakban: Bank vagy Adatkezelő) a kö-
vetkező tájékoztatást adja. A jelen „Staféta” programban (továbbiakban: Program) való részételével Ön ráutaló magatartással hozzájárulását adja személyes adatainak kezelésé-
hez [Infotv 5. § (1) bekezdés a)]. Az adatkezelés célja annak nyilvántartása, hogy a Programban akár Ajánlóként, akár Ajánlottként részt vevők (együttesen: Részt vevők) jutalomra 
való jogosultsága, részvételi feltételeknek való megfelelése ellenőrizhető és megállapítható legyen. Ennek megfelelően a kezelt adatok köre kiterjed mindazon személyazonosító 
adatokra (Ajánló és Ajánlott neve), továbbá a Program jellegéből adódóan azon adatokra, hogy az Ajánló kiket, és milyen időpontban ajánlott, így kiterjed az Ajánló által Ajánlottként 
szerepeltetettek körére valamint a Programban részt vevők azon adataira, amelyek a jutalom kifizetése szempontjából lényegesek, így különösen a bankszámla számokra, az igényelt 
banki termékekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére. Az adatokat kizárólag a Bank bankfiók munkatársa (ajánlókártyát átvevő/feldolgozó Ügyfélreferens), Szám-
laadminisztráció terület (aki az igényeket rögzíti - Számlaadminisztrációs munkatárs, szenior számlaadminisztrációs munkatárs, számlaadminisztrációs csoportvezető), Compli-
ance terület (pénzmosás megelőzési munkatárs) munkatársai kezelhetik és végezhetnek azokkal a célok megvalósulásának megfelelő műveleteket, a törvényben meghatározott 
határidő betartásával. Az adatkezelés időtartama a Programban történő részvételtől a Program visszavonását követő harmadik hónap utolsó naptári napjáig tart. Felhívjuk a Részt 
vevők figyelmét, hogy ha az adatkezeléssel kapcsolatban aggályuk merül fel, akkor azzal Bankunkhoz fordulhatnak írásban a fenti elérhetőségek bármelyikén. Egyébként bármikor  
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (email: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, 
elnök: dr. Péterfalvi Attila) valamint bírósághoz fordulhatnak, amely eljárást a Részt vevő lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatnak.

További tájékoztatás a program részleteiről és feltételeiről a www.sberbank.hu honlapon és bankfiókjainkban közzétett “Hirdetmény a Sberbank Magyarország Zrt. 
Staféta programjáról” elnevezésű dokumentumban.

3  BANKFIÓK TÖLTI KI
Átvevő tanácsadó neve, aláírása

Átvevő fiók kódja
  

Fióki átvétel dátuma
       


