Adatvédelmi Tájékoztató
(érvényben: 2022.június 17-től )

1. A Szolgáltató adatai, elérhetősége
A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.
Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b
Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.
Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06
Telefonszám: +36-70/3177376
e-mail cím: info@hiteltnekem.hu
weboldal címe: www.hiteltnekem.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138544/2018

2. Az adatkezelés célja
Hírlevelek küldése a hiteltermékekről, árajánlat kérések felvétele és továbbítása
szerződött hitelközvetítő partnereinknek

3. Az adatszolgáltatás önkéntes.
4. Kezelt adatok köre
 Név
 cégnév
 cég képviselője,
 pontos lakcím/székhely címe
 telefonszám
 e-mail cím

5. Az adatokat az ügyfél által történt visszavonásig kezeljük.

6. Adatok átadása harmadik félnek
Adatainak közlésével hozzájárul, hogy azt hitelközvetítés céljára 3. félnek
az oldal üzemeltetői továbbadják.
Hozzáférők kizárólag az Orient Navigátor Kft. hitelközvetítésre szerződött
partnerei lehetnek, akiket titoktartási kötelezettség terhel
az Általános Szerződési Feltételek hitelközvetítőknek 5.9. pontban foglalt
kötelezettségei szerint.
Hírlevél szolgáltatás és további hitelinformációk reklám célú küldésére
feliratkozva adatait 3. félnek az oldal üzemeltető továbbadják.
Hírlevélküldés:
A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
(BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

7. Az adatok biztonsága
Az adatait zárt rendszerben (szerveren) tároljuk, melynek adatmegőrzési
biztonságát a szerver szolgáltatója a Magyar Hosting Kft. garantálja.
A weboldal 256 bites titkosítású SSL védelmet használ minden oldalán,
így védve a weboldalra történő regisztrációkat, űrlapküldéseket,
és a felhasználók beküldött adatait.
Az adatok továbbítása a szerverre tehát titkosított és védett módon történik.

8. Jogok és jogorvoslat
A hitelt keresők jogait a Hitelkeresők Általános Használati Feltételei rögzíti,
a hitelközvetítők jogait pedig
az Általános Szerződési Feltételek hitelközvetítőknek rögzíti.
Jogorvoslatért első körben a Szolgáltató Orient Navigátor Kft. ügyfélszolgálatát
kereshetik, az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36-70/317-7376
E-mailben: info@hiteltnekem.hu
Továbbá az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a szolgáltató megsértette személyes
adatai védelméhez való jogát, az igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti,
vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az erre, valamint az adatkezelőre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket
a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

9. Infotörvény 6. § (5) bekezdés
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.

10. Adatkezelés nyilvántartási száma
NAIH-138544/2018

