Adatvédelem
Az Házbank.hu Kft. (Házbank) összegyűjti azok e-mail címét, akik üzenetet küldenek a
részünkre. Mindezek mellett tároljuk látogatóink azon információit is, amelyekhez a
honlapunkon történő regisztrációt követően vagy különböző közvéleménykutatások során
jutunk hozzá. Ezek az információk személyes adatokat tartalmazhatnak, úgy mint lakcím,
telefonszám, hitelkártya szám, stb. A Házbank a személyes adatokat bizalmasan kezeli figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre- és kizárólag az érintett írásos
hozzájárulásával hozza azokat nyilvánosságra. Mindezek mellett a felhasználók bizonyos
adatai a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek. Cégünk megtesz
minden olyan technikai, biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja,
harmadik
személynek az adatokat nem adjuk ki. Kivételt képeznek ez alól bizonyos esetek:






Csalás gyanúja, illegális tevékenységek, visszaélés gyanúja, bármely személy
potenciális veszélyeztetése, a Házbank Szolgáltatási Feltételeinek megsértése
esetén vagy olyan esetekben amikor a törvény előírja azt.
A Házbank a felhasználóinak az adatait harmadik félnek nem adja át, kivétel ha a
szerződés teljesítése azt megköveteli -alvállalkozónak- illetve ha cégünk felhasználói
felhatalmazást kap az adatok kiadására.
A személyes adatok abban az esetben átruházásra kerülnek, ha az Házbank fuzionál
egy harmadik céggel vagy felvásárlásra kerül egy harmadik cég által. Ezen
esetekben, mielőtt a személyes adatok átadásra, vagy egy eltérő adatvédelmi politika
szabályozása alá kerülnének, az Házbank e-mailben vagy a weblapon elhelyezett
közleményében értesíti a felhasználóit.

Az Házbank adatkezelési folyamata




Amennyiben az Házbank szolgáltatáshoz regisztrál, a következő információkat kérjük
el: név, cégnév, e-mail cím, számlázási cím, bankkártya azonosítók. Az ingyenes
csomagra regisztrálók esetében a bankkártya azonosítókat nem kérjük. Amennyiben
Ön fizetős szolgáltatásra regisztrál, bankkártyás fizetés esetére szükséges megadnia
a bankkártya azonosítóit.
Az Házbank a birtokába jutott adatokat a következő általános esetekben használja
fel: szolgáltatás nyújtás, számlázás, beazonosítás és hitelesítés, szolgáltatás
javítása, kapcsolattartás és közvélemény kutatás esetén.

Biztonság
Az Ön személyes adatainak biztonsága a mi számunkra elengedhetetlenül fontos.
Amikor a regisztrációs űrlapunkon Ön megadja érzékeny adatait, úgy mint például a

bankkártyája számát, rendszerünk titkosítja és olyan titkosítással védjük meg, mint
például az SSL-protokol (Secure Socket Layer). Annak érdekében, hogy a birtokunkba
jutott személyes adatait megvédjük, cégünk az általánosan elfogadott ipari
szabványoknak megfelelően jár el. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Internetes
szolgáltatások esetében 100%-os védelem nem létezik, ugyanakkor cégünk mindent
megtesz
azért,
hogy
személyes
adatai
biztonságban
legyenek.
Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel az adatbiztonsággal kapcsolatban,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: info@hazbank.hu.

Adatok kiadása
Néhány, speciális esetben az Házbank a személyes információkat kiadja harmadik
személy részére, úgy mint például bírósági felszólítás esetén vagy amennyiben Ön
megsérti cégünk Általános Szerződési Feltételeit.

Sütik (cookies)




A cookie-k anoním böngészési információkat, pl. a webhely egyedi beállításait vagy
profiladatokat tároló, a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A cookie-kat a
webhelyekről küldik az Ön böngészőjébe és azok az Ön számítógépének
merevlemezén kerülnek tárolásra.
Az Házbank cookie-kat használ, hogy bizonyos információkat tároljon. A cookie-k két
héten belül lejárnak. Az Házbank használatához bizonyos időközönként újra be kell
jelentkeznie -védve ezzel az Ön fiókjához történő jogosulatlan hozzáférések
lehetőségét.

Adatvédelmi változtatások
Cégünk fenntartja a jogot az Adatvédelmi szabályozások bármikor történő
megváltoztatására, ezért kérjük, szíveskedjen folyamatosan figyelemmel kísérni azt
Amennyiben számottevő változtatás történik az Adatvédelmi politikánkban, úgy
weblapunkon keresztül értesítjük kedves felhasználóinkat ezen változásokról.
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