
Ügyfélazonosító: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok szolgáltatása önkéntes és azok a valóságnak megfelelnek.

A jelen társkártya kérelem megtételekor az Oney Magyarország Zrt. és az Oney Kft. Hirdetményeinek, a 
Hitelkeret és Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződés tervezetének, a Hitelszerződés 
és Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződésnek, valamint az Oney Magyarország 
Zrt. Általános- és Hitel Üzletszabályzatának és Oney Kft. Általános- és Hitelkártya Üzletszabályzatának 
feltételeit megismertem és elfogadom.

Elérhetőségi adataim megadásával önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, 
hogy az Oney és az Auchan az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, hirdetési célból 
közvetlenül értesítsenek a saját vagy partnervállalataik termékeiről, szolgáltatásairól. Hozzájárulok ahhoz, 
hogy az Oney és az Auchan a személyes adataimat az előbbi célból kezeljék, más adatokkal összekapcsolják 
és személyre szóló üzenetek és ajánlatok küldése céljából személyes adataimat,- ideértve a pénzügyi 
viselkedésemre és tartózkodási helyemre vonatkozó adatokat is - számítógépen tárolják és automatizált 
módon feldolgozzák.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Oney az elérhetőségi adataimat közvetlen üzletszerzési célú felhasználásra az 
Oney partnervállalatai részére továbbítsa.

Tudomásul veszem, hogy a fenti két pont szerinti adatkezelésre az Általános Adatkezelési Tájékoztató 
rendelkezései irányadóak és hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. Tudomásul veszem, 
hogy az Oney a mobiltelefon vagy e-mail cím nem megfelelő vagy jogosulatlan használatából eredő 
következményekért nem vállal felelősséget.

Az Oney Magyarország Zrt., az Oney Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (együtt a továbbiakban: „Oney”) 
valamint a Magyar Cetelem Zrt. mint az Oney kiemelt közvetítője jogosult az Ön által a www.oney.hu 
oldalon, az Oney telefonos ügyfélszolgálatán vagy az Auchan Pénzügyi Sarokban megadott személyes 
adatokat tárolni, feldolgozni, és az igényelt hitel nyújtásával kapcsolatban felhasználni.  Az Oney jogosult 
továbbá behajtási célból a követeléskezelésért felelős partnerei részére továbbítani az Ön releváns adatait. 
Ezen felül adatfeldolgozás céljából az adatait továbbíthatja az Auchan Magyarország Kft-nek, 
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illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott más adatfeldolgozóinak.
 

Az Oney és a Magyar Cetelem Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 
székhelyén, fióktelepein vagy telephelyein, valamint az Oney mindenkori tárhelyszolgáltatójának, 
adattárolójának vagy azok alvállalkozója székhelyén, fióktelepein vagy telephelyein találhatók meg. A 
mindenkori tárhelyszolgáltató cégnevét és elérhetőségét az Oney közzéteszi a www.oney.hu honlapon. 
A személyes adatok kezelésének egyéb részleteit az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, 
amelyet rendelkezésére bocsátunk minden egyes Auchan Pénzügyi Sarokban, illetve amely megtalálható 
a www.oney.hu honlapon is.

Dátum: 

     Főkártyabirtokos           Társkártya igénylő

Alulírott, a főkártyabirtokos házastársa/élettársa kijelentem, hogy a társkártya kérelem kapcsán megadott adataim fenti 
feltételek szerinti kezeléséhez, és a társkártya igényléshez hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a Hitelkeret és Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződésnek, a Hitelszerződés        és 
Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződésnek és az Oney Magyarország Zrt. Általános-és Hitel 
Üzletszabályzatának és Oney Kft. Általános- és Hitelkártya Üzletszabályzatának valamint hirdetményeinek, illetve az Általános 
Adatkezelési Tájékoztatójának a feltételeit ismerem, és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Dátum: 

     Társkártya igénylő           Házastárs/élettárs
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