ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kifejezetten hozzájárulok és felhatalmazom a Milton
Hitelezési Zrt.-t (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.;
cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-045678);
a Milton Finanszírozási Zrt.-t (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.;
cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-045496), a
továbbiakban együtt is, mint Adatkezelő – arra, hogy:

(a) a hitel- és/vagy lízingtermék igénylése esetén arcképes személyazonosító igazolványomról és az igényléshez benyújtandó egyéb
dokumentumaimról másolatot készítsen, és azt a hitel-, lízingkérelem
elbírálása során a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából,
a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig
felhasználja, valamint a közölt adatok valódiságát, a benyújtott
okmányok
eredetiségét
a
dokumentumot
kiállító
hivatal
nyilvántartásában ellenőrizze.
(b) a hitel- és/vagy lízingtermék igénylése, illetve a futamidő során az
Adatkezelő által előírt módon és mértékben benyújtásra kerülő
dokumentumaimból Adatkezelő tudomására jutott személyes adatnak
minősülő adataimat, így különösen
- az üzleti tevékenységemre és gazdálkodásomra,
- a vagyoni helyzetemre,
- a családi helyzetemre,
- az Adatkezelővel megkötött szerződéseimre és azok tartalmára,
- az Adatkezelő által vezetett számláim forgalmára, egyenlegére
vonatkozó adatokat, továbbá minden olyan adatot, tényt, információt
mely személyemmel összefüggésbe hozható, vagy amelyek révén rám
nézve következtetés levonható az adatvédelmi szabályokkal
összhangban nyilvántartsa, tárolja és feldolgozza.

(e) telefonon, elektronikus formában, postai vagy egyéb úton hirdetési
céllal értesítsen/felkeressen. Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő
ilyen jellegű közvetlen megkeresésemre vonatkozó meghatalmazását
bármikor visszavonhatom.
(f) az általam közölt adatokat az Adatkezelő a hitel- és/vagy
lízingkérelmem elbírálása során felhasználhassa.Tudomásul veszem,
hogy az Adatkezelő a lízing- és/vagy hitelkérelmem negatív elbírálása
esetén nem köteles részemre tájékoztatást adni a negatív döntés indokát
illetően.
(g) a köztem és az Adatkezelő között létrejött szerződésekben vállalt
feladatok, kötelezettségek ellátása érdekében Adatkezelő tőlem – a
szerződéses kapcsolat fennállása alatt, vagy annak megszűnését
követően, de a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévülését megelőzően személyes adatokat bekérjen, kezeljen,
feldolgozzon, nyilvántartson.
(h) a személyes adataimat Adatkezelő bíróság, választott bíróság,
ügykörében eljáró hatóság ill. fogyasztóvédelmi szervezet előtt felfedje,
amennyiben Adatkezelőnek fent nevezett szervezetek előtt jog vagy
kötelezettség teljesítésre irányuló igazolási kötelezettsége merül fel.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a
hitel- és/vagy lízingtermék igénylése során tudomására jutott személyes
adataimat üzleti célú közvetlen megkeresésemre akkor is kezelje,
használja, nyilvántartsa, amennyiben az Adatkezelő által kínált
szolgáltatás igénybevételétől elállok, vagy a szerződéskötésre egyéb
más okból nem kerül sor. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az
Adatkezelő írásbeli kérésemre köteles engem tájékoztatni a rám
vonatkozóan nyilvántartott, tárolt, átadott személyes adataim köréről.

(c) a személyes adataimat piackutatási, marketing, elemzési,
kockázatkezelési célzattal nyilvántartsa, kezelje és tárolja az erre
irányuló hozzájárulásom visszavonásáig vagy a vonatkozó
jogszabályokban foglalt határidőig, az Adatkezelővel fennálló
szerződés kapcsolat megszűnését követően is.
(d) a bank- v. értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat az
Adatkezelőben 100%-ban tulajdonos Wallis Befektetési, Gazdasági
Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt., illetve az Adatkezelővel és/vagy a
Wallis Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.-vel
szerződéses viszonyban és titoktartási kötelezettség alatt álló
képviselői, ügynökei, alkalmazottai, kiszervezett tevékenységet végző
személyek és vállalkozások, illetve azok megbízottjai részére
kiszolgáltassa és ezúton mentesítem az Adatkezelőt titoktartási
kötelezettségének jelen körben való fenntartása alól.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ év _ _ _ _ _ _ _ hó _ _ _ _ nap

___________________________
Ügyfél (cégszerű/szabályszerű) aláírása

