Adatvédelmi tájékoztató és jogi nyilatkozat

Az ltpdirekt.hu/lakastakarek-akcio kampány weboldalak (továbbiakban kampány weboldal)
üzemeltetője és az Adatkezelő egyben a City Hitelbróker Kft. (cím: 1088 Budapest, Rákóczi út
51, cégjegyzékszám: 13-09-118810, adószám: 14246872-2-13 - továbbiakban CHB) , mely az
Erste Lakástakarék Zrt. pénzügyi közvetítőjeként jár el lakáselőtakarékossági szerződések
értékesítőjeként. A lakáselőtakarékossági termékeket az Ertse Lakástakarék Zrt. nyújtja.

Személyes adatok kezelése
Amennyiben Ön a kampány weboldalon személyes adatait az adatvédelmi tájékoztató
elfogadásával az Adatkezelőnek eljuttatja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő
személyes adatait nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartási és marketing célokra, időszakos
promóciók, nyereményjátékok lebonyolítására az Ön, mint Érintett által írásban történő
hozzájárulás visszavonásig. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a CHB tájékoztatást ad az
általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.
Az Adatkezelő a kampány weboldalakon személyes adataikat megadó partnerei kapcsán
személyes adatainak védelme érdekében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 1992. évi LXIII. törvény – a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,
adatvédelmi törvény); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

Az Adatkezelő
A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban:
„Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője az City Hitelbróker Kft. mely nem
vesz igénybe Adatfeldogozót.
Az Adatkezelő jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási számai:
NAIH-79561/2014, NAIH-80087/2014

A City Hitelbróker Kft.( a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
Székhely: 2233 Ecser, Kálvária u. 38.,
Központi Iroda: 1088 Budapest, Rákóczi út 51.
Adószám: 14246872-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-118810

Az adatkezelés célja
Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az általa forgalmazott lakástakarék
termékekkel kapcsolatos kapcsolattartási, marketing célokra, időszakos promóciók,
nyereményjátékok lebonyolítására használja.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre
Az adatkezelés során kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

Adatkezelés időtartama
Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó, Érintett által
írásban kezdeményezett hozzájárulás visszavonásának elbírálásáig kezeli.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat
Az Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza,
melynek értelmében az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől az adatkezeléssel
kapcsolatban információt kérni, személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá
a törvényben meghatározott esetben a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, illetve
további jogsértés esetén az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulni. Az Érintett személy
az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az
Adatkezelő következő elérhetőségeire teheti meg:
Postai úton:
City Hitelbróker Kft. Központi Iroda
1088 Budapest, Rákóczi út 51.
Elektronikusan, email üzenetben:
adatkezeles@ltpdirekt.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeles@ltpdirekt.hu címre küldött levele az Adatkezelő közös
elektronikus postaládájába kerül. A közös elektronikus postaládát az Adatkezelő kijelölt
munkatársai kezelik. A levelében megadott személyes adatokat és egyéb titkokat bizalmasan
kezeljük.

Szerzői jog
A kampány weboldalon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások,
adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek
jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon
A CHB kampányoldalán cookie-kat (sütiket használ), annak érdekében, hogy minél teljesebb
szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak (pl. honlap látogatottságának, használatának
mérése, navigáció megkönnyítése, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon). A cookie
egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének
böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes
elolvasni, csak amely azt elhelyezte. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely
lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton
történő elérését. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel
tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k
elhelyezését. A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti
megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló
oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.
A CHB az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel
kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
A CHB weboldalai az alábbi cookie-kat használja:
Kategória

Cél

Teljesítmény A weboldal látogatottságának
cookie-k
követése
Célzott vagy
reklámok megjelenítése,
reklám cookie-k reklámkampányok
hatékonyságának mérése

Élettartam

1. vagy 3-ik
cookie
Munkamenet és 1. fél cookie
állandó cookie-k
Munkamenet és 3-ik fél cookie
állandó cookie-k

fél

a) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal
használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet
kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. A
cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének
javítására használhatók.
b) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének
megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám

megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága.
Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel,
például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt
üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.
Jelen Jogi Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal
látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát
elfogadhatja / letilhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.
A CHB fenntartja a jogát, hogy ezt az adatvédelmi szabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa,
erről pedig értesíti felhasználóit a www.ltpdirekt.hu weboldalon keresztül.

