
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések 2021.10.26. napjától hatályosak. 

Tájékoztatjuk a www.koltozzbe.hu és www.ujotthon.hu oldalakon (továbbiakban: Honlapok) 

regisztrálókat, magánszemély hirdetés feladókat és hirdetésre érdeklődőket (továbbiakban: 

Érdeklődő) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai 

intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól.  

  

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: 

GDPR )- alapszik.  

  

1. Adatkezelő  

  

Költözzbe.hu Kft   (székhely:  2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10., 

cégjegyzékszáma: 13-09-205631, email: hello@koltozzbe.hu.) továbbiakban: Költözzbe.  

  

2. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja, 

időtartama    

  

Érintettek  A kezelt adatok  Adatkezelés  Az adatkezelés célja  

Regisztráló  

- név  

- jelszó  

- e-mail cím  

- telefonszám  

a GDPR. 6. cikk  

(1 bekezdés a.) 
pontja az 
érintett  

önkéntes 

hozzájárulása  

Regisztráló azonosítása, 

kapcsolattartás,  a 

Költözzbe online 

szolgáltatásainak 

nyújtása ( Pl: 

hirdetésfigyelés)  

Hirdetésre érdeklődő  

- név  

- jelszó  

- e-mail cím  

- üzenet szövege  

a GDPR. 6. cikk  

(1 bekezdés a.) 
pontja az 
érintett  

önkéntes 

hozzájárulása  

Direkt marketing célú 
tájékoztatás nyújtása  

telefonon, e-mailen vagy 
elektronikus hírlevél 
küldésével, ingatlan  

ajánlatok megküldése 
emailen, illetve az  

adatok továbbításra  

kerülhetnek a 9-13.  

pontban meghatározott 

partnerek felé  



Hirdető (regisztrált 

felhasználó)  

- név  

- e-mail cím  

- telefonszám  

-hirdetett ingatlan 
címe, adatai  
-ingatlan ára  

-ingatlan képe  

(feltöltés esetén)  

-feladott hirdetés 

szövege  

a GDPR. 6. cikk  

(1 bekezdés b.) 
pontja a  

szerződés  

teljesítéséhez 

szükséges 

adatkezelés  

A Költözzbe 

szolgáltatásának 

nyújtása  

Hirdető (számlafizető)  

Hirdető neve, 
lakcíme, számla  
összege, számla 

egyéb adatai  

Számvitelről  
szóló 2000. évi  

C. törvény 169.§  

(2)  

bekezdésében  

előírt számviteli 
bizonylat  
megőrzési 

kötelezettség  

Számviteli bizonylat 

megőrzési kötelezettség  

Érdeklődő (regisztrált, 

hirdetésre érdeklődő)  

- név  

- e-mail cím  

- telefonszám  

a GDPR. 6. cikk  

(1 bekezdés a.) 
pontja az 
érintett  

önkéntes 

hozzájárulása  

Direkt marketing célú 
tájékoztatás nyújtása  

telefonon, e-mailen vagy 
elektronikus hírlevél 
küldésével, ingatlan  

ajánlatok megküldése 
emailen, illetve az  

adatok továbbításra  

kerülhetnek a 9-13.  

pontban meghatározott 

partnerek felé  

Érdeklődő (Facebook, 

hirdetésre érdeklődő)  

- név  

- e-mail cím  

- telefonszám  

a GDPR. 6. cikk  

(1 bekezdés a.) 
pontja az 
érintett  

önkéntes 

hozzájárulása  

Direkt marketing célú 
tájékoztatás nyújtása  

telefonon, e-mailen vagy 
elektronikus hírlevél 
küldésével, ingatlan  

ajánlatok megküldése 
emailen, illetve az  

adatok továbbításra  

kerülhetnek a 9-13.  

pontban meghatározott 

partnerek felé  

  

  

  

  



3 . Az adatkezelés időtartama  

 

Az adatkezelés a regisztráció vagy az érdeklődés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés 

nem hirdető Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig ( fiók 

törléséig) tart, míg egyéb Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás 

visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődés elküldésétől számított 3 évig tart. Ezt követően az 

érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.  

  

A Számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az számla kiállításától számított 8 év.  

  

A Hirdető ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az 

adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.  

  

Az Hirdető önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama 

a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 3 évig 

tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem 

használja.  

  

4 . Adatfeldolgozók  

  

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes 

Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel 

kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, 

kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint 

jogosultak eljárni.  

  

 Reggant Consulting Kft ( székhely: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10., 

cégjegyzékszám: 13-09 -191036 ) 

 The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 

30308 USA 

 

  

 5. A honlapok üzemeltetése, adatbiztonság  

  

A honlapokat a Költözzbe.hu Kft üzemelteti.  

  

A Költözzbe.hu Kft a Honlapok szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden 

szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok 

legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, 

felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlapok informatikai rendszere olyan műszaki, 

szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának 

védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 

védelmi szintet nyújt.    



  

 

6 . Az érintettek jogai  

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Költözzbétől a rá vonatkozó személyes 

adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. 

Az érintett jogosult arra, hogy a Költözzbe részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor 

visszavonja.  

  

A Regisztráló az „Profilim” menüpont alatt tudja az értesítési beállításait módosítani vagy a 

regisztrációt törölni. Az egyéb Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását az hello@koltozzbe.hu 

email címre megküldött levélben kérhetik. A Költözzbe a kérelem benyújtásától számított 

lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben 

foglaltaknak.    

  

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva 

jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb 

megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a 

leiratkozást megtennie.    

Az érintettet megillető további jogosultságok: 

AZ ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 

Az adatkezelő információt nyújt az érintett részére az adatkezelés körülményeiről, vagyis 
többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és 
meddig kezeli, valamint, hogy érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok 
illetik meg, illetve ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének,  és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, 
panaszával kihez fordulhat. 

(GDPR 12-14. cikk) 

SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 

Az érintett bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy 
személyes adatairól másolatot kapjon. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 



a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 
illetve a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ;  

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.  

(GDPR 15. cikk) 

SZEMÉLYES ADATAI HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
   (GDPR 16. cikk) 

 
SZEMÉLYES ADATAINAK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG ("ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”) 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 

1.    az adatkezelés célja megszűnt; 

2.    az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

3.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 



4.    az adatkezelés jogellenes; 

5.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6.    az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor. 

       (GDPR 17. cikk) 

 
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
 
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

1.    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

2.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 

3.    adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

4.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő csak tárolja az adatokat. 

         (GDPR 18. cikk) 

 
A HELYESBÍTÉSRŐL, TÖRLÉSRŐL VAGY ADATKEZELÉS-KORLÁTOZÁSRÓL TÁJÉKOZTATOTT 
CÍMZETTEK SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, 
kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

(GDPR 19. cikk) 

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik. 



Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha 
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. 

(GDPR 20. cikk) 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOGAz érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, 
vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett 
jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

     (GDPR 21. cikk)PROFILALKOTÁS 

GDPR 4.cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 
formája, amelynek során a személyes adatokat       valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

A Költözzbe.hu Kft. profilalkotási tevékenységet nem végez. 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ELLENI FELLÉPÉSHEZ VALÓ JOG 
 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben: 

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges;  

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 



Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő 
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben 
kifogást nyújtson be. 

 (GDPR 22. cikk) 

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 
 
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat (vagylagosan 
rendelkezésre álló lehetőségek). 

Adatvédelmi tisztviselő 

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához 
kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk 
(4) bek.). 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) 
bek.) 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások  

(GDPR 57-58. cikk, 77. cikk, Infotv. 51/A. (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58., 60-61 §,) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) 
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás 
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. 
§-ai tartalmazzák. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a 
Hatóság az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít az Infotv. 60-
61. §-a alapján. 

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége: 

1363 Budapest, Pf. 9. 



Honlap: www.naih.hu 

Tel.: +36-1-391-1400 

Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. §,) 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel 
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban 
rögzített jogait (lásd.fent). 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 
is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 
jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 

 ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; 

 ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. 
személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az 
érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 

  

7 . Jogorvoslat  

  

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal 

megkereshet minket a hello@koltozzbe.hu email címre küldött levéllel.  

  

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint 

illetékes törvényszéken.  

  

8 .  Egyéb tájékoztatás  

  

A weboldalon található, más (nem az általunk által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre 

kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak 

kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető 

http://www.naih.hu/


figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői 

számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért 

felelősséget nem vállalunk.                      

9 . Adattovábbítás  

  

A személyes adatokat a Költözzbe.hu Kft. (Cg. 13-09-205631, székhely: 2016 Leányfalu, Szent 

Imre herceg utca 10.), mint az adatgyűjtést végző adatkezelő gyűjti, majd kizárólag az 

adatkezelésben érintett határozott, kifejezett, és az adatkezelés pontos céljára irányuló 

hozzájárulása esetén és ezt követően kerülnek Data Innovation Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa 

telep 71., Cégjegyzékszám:03 09 132297, Adószám:26399025-2-03) a részére átadásra. A Data 

Innovation Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adatokhoz 

adatfelhasználási szerződés útján jut hozzá, csak és kizárólag abban az esetben, ha ehhez az 

érintett hozzájárult. A Költözzbe.hu Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átadott adatok 

tekintetében a Data Innovation Kft. adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai 

jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. A Data Innovation Kft. és a Költözzbe.hu Kft. 

között létrejött adat-felhasználási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállaltak 

arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az 

adatvédelmi tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az érintettek jogainak a szem 

előtt tartásával végzik.  

  

10. Pénzügyi termékek iránti érdeklődés I.  

  

A koltozzbe.hu honlapokon a "Szükségem lesz hitelre a kiválasztott ingatlan vásárlásakor"  

check box önkéntes bejelölése esetén a  

Bankmonitor Kft., a Bankmonitor Partner Kft. és a Bankmonitor Szolgáltató Kft. is jogosult az 

adatkezelésre. A Szolgáltató a személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatában  

foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.  

  

11. Pénzügyi termékek iránti érdeklődés II.  

  

A koltozzbe.hu honlapokon a " Szükségem lesz hitelre a kiválasztott ingatlan megvásárlásához 

" checkbox önkéntes bejelölése esetén az OTP Bank Nyrt. is jogosult az adatkezelésre. A 

Szolgáltató a megadott személyes adatokat a checkbox mellett feltüntetett Adatvédelmi 

Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kezeli.  

  

  

  

12. Lakás előtakarékossággal kapcsolatos érdeklődés  

  

A Weboldalon az "Érdeklődik lakás előtakarékossági szolgáltatás (LTP) iránt?" checkbox 

önkéntes bejelölése esetén a HC Központ Kft. is jogosult az adatkezelésre. A Szolgáltató a 



személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.  

  

13. Pénzügyi termékek iránti érdeklődés III.  

  

A Provident Pénzügyi Zrt. ajánlataihoz tartozó checkbox önkéntes bejelölése esetén a 

Provident Pénzügyi Zrt. is jogosult az adatkezelésre. A Szolgáltató a megadott személyes 

adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kezeli.     

 

14.  Mailchimp rendszeren keresztüli hírlevél küldés 

 

A Költözzbe.hu Kft. hírlevél kiküldő rendszert működtet a regisztrált felhasználói folyamatos 
tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával 
közölt személyes adatokat a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. 
A Költözzbe.hu Kft. hírleveleinek megküldése a "Mailchimp" nemzetközi hírlevél kiküldő 
rendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett 
hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A 
Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon 
Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).  A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a 
következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/  
A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található "unsubscribe" 
linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-
mailben (hello@koltozzbe.hu címen) közölt kérésére a Költözzbe.hu Kft. haladéktalanul, de 
legkésőbb 8 napon belül törli az adatait. 

   

https://mailchimp.com/legal/privacy/
mailto:hello@koltozzbe.hu

