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oldal(ak)on a „Visszahívást kérek”, valamint a www.fairexpressz.hu/video és a fairkolcson.hu/video
oldalakon az „Online igénylés indítása” gomb megnyomásával az Ön által az oldalon megadott
személyes adatok a Sberbank Magyarország Zrt.-hez (a továbbiakban: Bank) kerülnek
továbbításra, annak céljából, hogy





a Bank - az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján - a Bank által nyújtott szolgáltatások
igénybevételének feltételeiről tájékoztatás adjon, valamint a kölcsön igényléséhez és szerződés
megkötéséhez szükséges személyes találkozó időpontjának egyeztetéséhez a Bank telefonon
fel tudja venni Önnel a kapcsolatot (a továbbiakban: kapcsolatfelvétel),
az Ön számára szerződéses ajánlatot tudjon adni,
Ön a kölcsönigénylést interneten keresztül meg tudja indítani és ehhez – szükség esetén –
technikai segítséget tudjon nyújtani a Bank a www.fairexpressz.hu/video és
fairkolcson.hu/video oldalakon az ún.videóazonosítással történő kölcsönigénylés választása
esetén.

A www.fairexpressz.hu/video és a fairkolcson.hu/video oldalon az „Online igénylés indítása” gomb
megnyomásával az oldal átirányítja Önt a www.video.sberbank.hu oldalra, amelyen lehetősége lesz a
kölcsönkérelmét interneten keresztül benyújtani, valamint az Ön és a Bank közötti ügyfélkapcsolat
létrejötte előtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. és 4. címe szerinti ügyfélátvilágítási kötelezettség videókamerán keresztül
történő teljesítésére.
A Bank az Ön személyes adatainak kezelését az irányadó jogszabályoknak, így különösen a
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően
kezeli.
Adatkezelő és adatfeldolgozó:
Az oldalakon az Ön által megadott személyes adatok kezelését a Sberbank Magyarország Zrt. mint
adatkezelő
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041720
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: KCG Partners Ügyvédi Iroda, kapcsolattartó: dr. Párkányi Rita,
dpo@sberbank.hu
e-mail: info@sberbank.hu
Telefonszám: 36-1-5-57-58-59
A
Bank
megbízásából
www.fairexpressz.hu/video,

az
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www.fairkolcson.hu,
www.fairkolcson.hu/video,
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www.fairkolcson.hu/babavaro, oldalak üzemeltetését, valamint az oldalakon az Ön által megadott
személyes adatok Bank felé történő továbbítását az Addict Interactive Marketing Szolgáltató Kft. mint
adatfeldolgozó végzi
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A
Cégjegyzékszám: 01 09 873617
e-mail: info@addictia.hu
A Bank megbízásából a www.fairszamla.hu/, www.kisvallalatiszamla.hu, www.vallalkozoikolcson.hu
oldalak üzemeltetését, valamint az oldalon az Ön által megadott személyes adatok Bank felé történő
továbbítását az Brandlift Kft. mint adatfeldolgozó végzi.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.
Cégjegyzékszám: 01 09 948980
e-mail: info@brandlift.eu
Az adatfeldolgozók az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az adatok Bank felé történő
továbbításához szükséges mértékben kezeli, az adatok továbbítását követően az Adatfeldolgozók a
személyes adatokat nem őrzi meg.
Adatkezelés célja:
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a Bank az alábbi célokból kezeli:
- annak vizsgálata, hogy Ön jogosult-e az Ön által választott termék igénybevételére és ezzel
kapcsolatban telefonos tájékoztatás adása,
- a kölcsön igényléséhez, valamint szerződés megkötéséhez személyes (a Bank bankfiókjában, vagy
az ön által választott helyszínen történő) találkozó időpontjának egyeztetése,
- a Bank döntése szerint az Ön számára szerződéses ajánlat adása
- www.fairexpressz.hu/video és a farikolcson.hu/video oldalakon az ún. videóazonosítással történő
kölcsönigénylés esetén Ön a kölcsönigénylést interneten keresztül meg tudja indítani és ehhez –
szükség esetén – technikai segítséget tudjon nyújtani a Bank
Az adatkezelés jogalapja és ideje:
A Bank az Ön személyes adatait az Ön kérelmére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
kezeli a kérelme visszavonásáig vagy kapcsolatfelvételig, de legtovább addig, amíg a
kapcsolatfelvételre vagy szerződéskötésre ésszerű lehetőség van, így a Bank sikertelen
kapcsolatfelvétel (telefonos megkeresés) esetén későbbi megkeresés céljából a kapcsolatfelvételig
tovább kezeli a személyes adatait. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően, Ön és a Bank között
szerződéskötésre kerül sor vagy a szerződéskötés valamilyen okból meghiúsul abban az esetben a
Bank a https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.htmloldalon közzétett adatkezelési
tájékoztatójában meghatározottak szerint kezeli tovább a kapcsolatfelvételt követően rögzített Önre
vonatkozó személyes adatokat.
Az Önt megillető jogok
A GDPR rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről, valamint a kezelt adatokról
jogosult tájékoztatást, továbbá a személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását
kérni, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint élhet az ún. adathordozhatósághoz való
jogával. Az Önt a GDPR alapján megillető jogokról részletesebb tájékoztatást a Bank
https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html
oldalon
elérhető
adatkezelési
tájékoztatójában olvashat.
Amennyiben Ön a Bank vagy a Bank adatfeldolgozója személyes adatok kezelésével összefüggő
eljárását sérelmesnek találja, úgy lehetősége van panasszal a Bankhoz vagy adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulni, a Bank vagy az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt, illetve a Nemzeti
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
www.naih.hu) eljárást kezdeményezni.
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