Adatkezelési tájékoztató
Ingatlan megtekintéséhez, közvetítési nyilatkozat felvételéhez
1.

Az adatkezelés célja, jogalapja:

Az adatkezelés célja az érdeklődő által megadott adatok alapján ingatlan helyszíni megtekintése, illetve esetleges vételi
szándéknyilatkozat, adásvételi szerződés előkészítésében való közreműködés során az eljáróknak, jogosultaknak (ügyvéd, hitel ügyintéző,
stb) továbbítása . Az adatkezelés jogalapja az adatait önkéntesen megadó érdeklődő önkéntes, bármikor visszavonható hozzájárulása.
Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik, jogalapja a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.)
pontja, ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása kapcsán a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, valamint a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás és
adatkezelés
2.

Adatkezelésre, adatai feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosultak:

Adatkezelő: Hazai Otthonteremtő Kft.
Székhely: 2030 Érd, Velencei út 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-202584
Adószám: 27002135-2-13
A megadott személyes adatokat az adatkezelő és az adatkezelő által igénybe vett ingatlanközvetítő partnerek azon munkavállalói
ismerhetik meg, akik a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési cél megvalósításában közreműködnek. A közreműködő partnerek adatai a
www.otthonom.net honlapon ismerhetőek meg. Az adatkezelő adatfeldolgozási tevékenységét kiszervezheti , melyet ez esetben
üzletszabályzatában tesz közzé. Ilyen kiszervezett tevékenység az informatikai tevékenység, melyet a weboldal működtetője láthat el.
3.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható, ennek hiányában az ingatlan vásárlási szándék fennállásáig, de
legfeljebb 2 év.
4.

Az érintett jogai:

Az érintett a személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez, továbbításához, megkereséséhez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, kérheti személyes adatai kijavítását, módosítását, törlését, a kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, kifogással, panasszal
élhet, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih. hu), valamint bírósághoz fordulhat. Az adatkezelési hozzájárulást
visszavonó nyilatkozatot az alábbiak szerint lehet megtenni: postai küldeményben a 2030 Érd, Velencei út 4. . postacímen, elektronikus
levél formájában az iroda@otthonom.net e-mail címen, telefonon, a +36 (30)1887-508 telefonszámon, személyesen az Hazai
Otthonteremtő Kft. székhelyén és partnerirodáiban ügyfélfogadási időben.
5. A kezelt személyes adatok:
Név /születési név; Anyja neve ; Lakcím; E-mail; Telefonszám; szem.ig.szám; megtekinteni tervezett ingatlan(ok) címe
Az adatkezelésre egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak az irányadók. Az
adatkezelésről, az érintettek jogairól további részletesebb tájékoztató található a vonatkozó weboldalakon . Az adatkezelő a jelen
adatvédelmi tájékoztatót kérésre a megadott e-mail címre továbbítja annak elfogadását követően.
Alulírott kijelentem, hogy a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának minősülök:
□ Igen
□ Nem

Adatkezelési hozzájárulás
Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatót megértettem és annak ismeretében önkéntesen hozzájárulásomat adom a
tájékoztató szerinti adatkezeléshez, valamint ahhoz, hogy az Hazai Otthonteremtő Kft. és partnerei/ partnerirodái az általam megadott e
mail-en, telefonon szolgáltatásainak értékesítése, ajánlása céljából az adatkezelési tájékoztató szerinti időtartamig, illetve ezen belül jelen
hozzájárulásom visszavonásáig megkeressen.
Dátum: ......................................, .....................év .................. hó .................nap

..................................................................
Aláírás/elfogadás

