
1  AJÁNLÓ ÜGYFÉL ADATAI 
Név / Cégnév

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

Aláírás (vállalkozás esetén cégszerű)

2  AJÁNLOTT ÜGYFÉL ADATAI 
Név

Aláírás 

Telefonszám
+36   

Születési dátum

  

Választott termék (több is megjelölhető)

3  BANKFIÓK TÖLTI KI
Átvevő tanácsadó neve, aláírása

Átvevő fiók kódja
  

Fióki átvétel dátuma
       

AJÁNLÓKÁRTYA
LAKOSSÁGI ÜGYFÉL AJÁNLÁSHOZ

□ Fent megadott személyes adataim kezeléséhez – az alábbi adatkezelési tájékoztatót elolvasva és megismerve - hozzájárulok.
A jelen ajánlókártyával a Sberbank Magyarország Zrt.-nek a Staféta Program keretében az Ajánló és az Ajánlott által átadott személyes adatokat az Európai Parlament és 
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.
Adatkezelő:  Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., email: info@sberbank.hu, honlap: www.sberbank.hu);
Az érintettek és a kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a Program keretében az Ajánló és az Ajánlott természetes személyek illetve az Ajánló és az Ajánlott képviseletében 
eljáró természetes személyek, kapcsolattartók következő adatait kezeli: Ajánló neve, ügyfélszáma; Ajánlott neve, születési dátuma, telefonszáma.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat a Sberbank Magyarország Zrt.. az Ajánló esetén a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli, miszerint az adatkezelés a Staféta  
Programban Ajánlóként részt vevő fél mint érintett ajánlásért járó jóváírásra való jogosultsága teljesítéséhez szükséges. Az adatokat a Sberbank Magyarország Zrt.  
az Ajánlott esetén a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján – az érintett hozzájárulása alapján – kezeli, az Ajánlott jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja  
a leiratkozas@sberbank.hu e-mail címen, Sberbank Telebankon keresztül, bármely bankfiókunkban személyesen vagy postai úton, amely elérhetőségekről bővebb információt 
a www.sberbank.hu oldalon talál. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje: Az adatokat a Sberbank Magyarország Zrt. abból a célból kezeli, hogy a Programban akár Ajánlóként, akár Ajánlottként részt 
vevők (együttesen: Résztvevők) jóváírásra való jogosultsága, részvételi feltételeknek való megfelelése ellenőrizhető és megállapítható legyen. 
Az adatokat kizárólag a Bank bankfiók munkatársa (ajánlókártyát átvevő/feldolgozó Ügyfélreferens), Számlaadminisztráció terület (aki az igényeket rögzíti - Számlaadmi-
nisztrációs munkatárs, szenior számlaadminisztrációs munkatárs, számlaadminisztrációs csoportvezető), Compliance terület (pénzmosás megelőzési munkatárs) munka-
társai 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. 
A Bank adatkezelésével kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a Bank honlapján a következő elektronikus elérési útvonalon található: 
https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html
Felhívjuk a Résztvevők 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 (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 Résztvevők 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.

   Folyószámla-hitelkeret
  Jelzálog kölcsön

  Babaváró kölcsön
  Személyi kölcsön


