
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Cofidis Magyarországi Fióktelepével (a továbbiakban: Cofidis) létesített ügyfélkapcsolat során 
alkalmazott dokumentációban – az adott időpontban hatályos törvényi előírásoknak megfelelően – ügyfeleink hozzájárulá-
sát kértük a megadott személyes adataik kezeléséhez. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2017/1051/2/H. számon hozott, a Kúria Kfv.III.37.801/2017/6. 
számú ítéletében hatályában fenntartott határozatában megállapította, hogy a hatóság által vizsgált hozzájárulás-kérés 
megfogalmazása és az annak kapcsán általunk nyújtott tájékoztatás nem volt megfelelő. 

Ennek kapcsán felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a Cofidis már a Kúria fent említett ítéletének meghozatalát megelő-
zően módosította az általa alkalmazott ügyfélnyilatkozatokat, valamint 2018 folyamán az általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR) alkalmazandóvá válásához kapcsolódóan is felülvizsgálta az  általa végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoz-
tatásokat és az azokban foglaltakat valamennyi ügyfele tekintetében érvényesíti, ideértve a korábban szerződést kötött 
ügyfeleket is.

Mindennek megfelelően a Cofidis a továbbiakban sem kezeli ügyfelei személyes adatait semmilyen olyan célra, amelyhez 
nem áll megfelelő hozzájárulás rendelkezésére, vagy amely adatkezelés más jogszerű alapon nem szükséges és lehetséges.

Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó aktuális információk megtalálhatók a honlapunkon közzétett általá-
nos Adatkezelési tájékoztatóban (elérhető: https://www.cofidis.hu/adatkezelesi-tajekoztato), valamint a szerződésének meg-
felelő termékhez kapcsolódó (ügyfélnyilatkozatokat tartalmazó) „C” jelű dokumentumban (elérhetők: https://www.cofidis.hu/
dokumentumok). 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról is, hogy a fentiekkel kapcsolatban nincs teendőjük.

Ha azokkal összefüggésben kérdésük, észrevételük van, azt elérhetőségeinken (https://www.cofidis.hu/kapcsolat) jelezhetik 
részünkre.

Abban az esetben, ha Önnek jelenleg nincs érvényes megadott hozzájárulása ahhoz, hogy ajánlatainkkal megkeressük 
(akár azért, mert Ön ilyen hozzájárulást nem adott meg, akár azért, mert az említett hatósági határozat értelmében e hozzá-
járulás nem tekinthető megfelelőnek), ezen hozzájárulást Ön újonnan bármikor megadhatja (és ezt követően bármikor 
vissza is vonhatja) az ugyfelszolgalat@cofidis.hu email-címen, illetve az alábbi postai címen: Cofidis Magyarországi Fiók-
telepe, 1433 Budapest, Pf.: 1140.

Köszönjük megtisztelő figyelmét.
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