Hozzájáruló nyilatkozat az Ügyfél részéről a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú
adatkezeléshez
A jelen mező kipipálásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a MikroCredit Zrt., a részemre a
megadott elérhetőségeimre (telefonszám és/vagy e-mail cím) elektronikus úton a jövőben is jelen hozzájárulásom
visszavonásáig címzett reklámüzeneteket küldjön, vagy telefonon megkeressen, így különösen a MiniKölcsön termékkel
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben az egyes ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról, továbbá
a MikroCredit Zrt. partnerei és harmadik személyek termékeiről közvetlenül értesítsen.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a MikroCredit Zrt. a regisztráció során megadott következő személyes adatokat: név,
e-mail cím, telefonszám; hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból
levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és
értesítsen. A személyes adataim kezelésére, valamint a jelen hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogaimmal
kapcsolatban az alábbi Adatkezelési tájékoztató elolvasásával teljes körűen tájékozódtam, és az adatkezeléssel
kapcsolatos feltételeket tudomásul vettem.
Adatkezelési tájékoztató a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléshez
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner
felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás)
alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek.- a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és
a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, név, e-mail cím, telefonszám és a direktmarketing célú megkereséshez
adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és
megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
• a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 5év.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy
módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: a Kapcsolatok menüpont alatti elérhetőségek használatával van
mód. A leiratkozás véglegesítése 48 órát vesz igénybe.
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