Adatvédelmi tájékoztató
Az olcsohitelek.com weboldalt üzemeltető Olcsóhitelek Bt. (a továbbiakban:
Olcsohitelek.com) tájékoztatja a weboldalra látogatókat, a weboldalon ajánlat kérőket
(továbbiakban: Érdeklődés/Ajánlatkérés) az általa kezelt személyes adatokról, a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme
érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.
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1. A kezelt adatok köre
Érdeklődésnél/Ajánlatkérésnél: név, e-mail cím, telefonszám, hiteltípus/megtakarítás,
irányítószám/település, ingatlan típusa, igazolható havi nettó jövedelem, eltartottak
száma, hitelek miatti havi levonások összege, ingatlan piaci ára, igényelt/kiváltandó hitel
összege, legmagasabb iskolai végzettség, munkaviszony időtartama, vállalkozás típusa,
KHR státusz, ingatlan terheltsége.
A látogató a honlapon történő „Ajánlatkérés” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a megadott adatait az Olcsohitelek.com jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje,
azokat adatbázisában rögzítse.

2. Az adatkezelés célja
•

Közvetlen kapcsolatfelvétel: Érdeklődés/Ajánlatkérés esetén szolgáltatásunk
igénybevétele érdekében.

3. Adattovábbítás
Az érdeklődők/ajánlatkérők által az űrlapon megadott adatok harmadik fél számára nem
kerülnek továbbításra.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Olcsohitelek.com oldalon érdeklődést/ajánlatkérést küldők
önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az Érdeklődés/Ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.

6. Az adatkezelés módja:
Az Olcsohitelek.com weboldalon megadott személyes adatokat az Olcsóhitelek Bt.
adatbázisban rögzítik. Az adatbázis adataihoz az Olcsóhitelek Bt. munkatársai férhetnek
hozzá.

7. Az érintettek jogai
A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Olcsohitelek.com által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését,
módosítását, megváltoztatását, törlését az olcsohitelek@gmail.com email címre
megküldött levélben. Az Olcsohitelek.com a kérelem benyújtásától számított lehető
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben
foglaltaknak.

8. Jogorvoslat
Az érdeklődő az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat
a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban
Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben fordulj hozzánk bizalommal
a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén!

Az Olcsohitelek.com csapata

