
Adatkezelési irányelvek 
 

 
 
Megadott személyes adatok kezelése és védelme 

 
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés 
célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. 
 
Az Addict Interactive Kft. a weboldalon keresztül megadott személyes adatokat kizárólag a marketing 
tevékenység végzése céljából kezeli. 
 
Az Addict Interactive Kft.. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül 
kerülnek kapcsolatba vele. 
 
Azzal, hogy Ön bármely személyes adatát weboldalunkon keresztül (akár kérdőív, kalkulátor, űrlap 
kitöltése útján) az Addict Interactive Kft., illetve a hozzájáruló nyilatkozatával a Sberbank 
Magyarország Zrt. rendelkezésére bocsátja, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatokat az Addict 
Interactive Kft., illetve a Sberbank Magyarország Zrt. legfeljebb az adatrögzítéstől számított 8 évig 
termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából, továbbá kapcsolattartási, marketing és üzleti 
célokra, illetve a Sberbank Magyarország Zrt. pénzkölcsön nyújtása céljából az alábbiak szerint 
kezelje: 
 
Az Addict Interactive Kft. kijelenti, hogy az Ön által megadott személyes jellegű adatokat, azaz az Ön 
személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, valamennyi adatot, 
tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként (üzleti titok) kezel. Az 
adatszolgáltatás önkéntes. Felhasználó a regisztrációval automatikusan elfogadja a Sberbank 
Magyarország Zrt. és az Addict Interactive Kft jelen oldalon feltüntetett adatkezelési feltételeit. 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. felé történő adattovábbítás azzal a céllal történik, hogy Ön teljes körű 
tájékoztatást, illetve egyedileg kidolgozott ajánlatot kapjon. A weboldalakon kiszámított eredmények 
és adatok nem minősülnek ajánlatnak vagy ajánlati felhívásnak, mind az Addict Interactive Kft. mind a 
Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja. 
 
Amennyiben kifejezi érdeklődését és regisztrál a részletes tájékoztatás céljából, ám a jövőben nem 
szeretne megkereséseket kapni Sberbank Magyarország Zrt.től vagy az Addict Interactive Kft-től, 
akkor az info@sberbank.hu e-mail címen tudja ezt jelezni felénk és adatai ezt követően 3 
munkanapon belül törlődnek a rendszerből. Postai úton a 1088, Bp, Rákóczi út 7. szám alatti 
levelezési címre kérését (a regisztrációkor használt név, e-mail cím és telefonszám feltüntetésével) 
elküldve tudjuk törölni a rendszerből. 
 
Fogyasztói panasz esetén a weboldalak használója a Budapest Főváros Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél tehet panaszt az alábbi címen: 1052 Budapest, Városház u. 
7., Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144., Telefon: +36 1 450 2598, internet cím: 
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu 
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