
 

 

 
 Személyi kölcsön őszi promóciók – Részvételi feltételek  
 
I. Személyi kölcsön online igénylés promóció  
 
1. Szervező  
Erste Bank Hungary ZRT.  
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041054  
(a továbbiakban: Bank)  
A promóció lebonyolításában együttműködő partner:  
Grupo Marketinnova Hungría Kft.  
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.  
Cégjegyzékszám: Cg.: 01 09 175255  
2. A promóció (továbbiakban: Promóció) időtartama  
A Promóció szerveridő szerint 2022. október 17. 0:00-tól 2022. december 18. 24:00-ig tart.  
3. Részvételi feltételek  
A Bank által szervezett Promócióban az vehet részt, aki megfelel az alábbi feltételeknek:  
3.1. A Bank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásán keresztül személyi kölcsönt igényel 
(kivétel Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel), amely igénylés 2022.10.17. és 2022.12.18. között 
befogadásra kerül.  
3.2. A személyi kölcsön igénylés 2023. január 20-ig jóváhagyásra kerül és összege legalább 2.000.000 
Ft.  
3.3. Az Adós megadta a Banknak az e-mail címét.  
3.4. Az Adós nyilatkozatot tesz, ami szerint részt kíván venni az akcióban és hozzájárulását adja, hogy 
személyes adatai (név, e-mail cím és telefonszám) a Grupo Marketinnova Hungría Kft. (székhelye: 
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. cégjegyzékszáma: 01-09-175255) részére) átadásra kerüljenek, 
annak érdekében, hogy a Promóciós ajándék eljuttatásra kerüljön hozzá.  
4. Promóciós ajándék  
4.1. A részvételi feltételeket teljesítő ügyfelek 20.000 forint összegű eMAG ajándékutalványt kapnak 
ajándékba, melyet az eMAG webáruházon keresztül tudnak beváltani, bármely termék vásárlása 
esetén.  
4.2. Az Adós részére az utalványt a Grupo Marketinnova Hungría Kft küldi meg a banki rendszerekben 
nyilvántartott e-mail címére a személyi kölcsön igénylés jóváhagyását követően, de legkésőbb 
2023.01.31-ig.  
4.3. Utalvány 2023. október 31-ig, vagy az utalványon feltüntetett későbbi időpontig váltható be az 
eMAG webáruházban (https://www.emag.hu/).  
4.4. Egy kupon csak egyszer váltható be.  



 

 

4.5. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget, ha az utalvány kiküldés az ügyfél hibájából (például 
nem valós e-mail cím miatt) nem teljesül.  
4.6. Ugyanazon Adós csak egyszer jogosult a 20.000 forintos ajándékutalványra, akkor is, ha a 
Promóció feltételeit többszörösen teljesíti.  
4.7. Az igénylések befogadási dátumát illetően Bank belső információs rendszere az irányadó.  
4.8. Az ügyfél reklamációja esetén a Bank kivizsgálja a panaszt. A kivizsgálás eredménye határozza 
meg, hogy szükség van-e korrekcióra.  
4.9. A Promóciós ajándék készpénzre vagy más nyereményre nem váltható át és nem ruházható át.  
4.10. A Promóciós ajándékot a Bank biztosítja. A Promócióban átadásra kerülő ajándékot nem terheli 
adó-, járulék- illetve illetékkötelezettség. A Promóciós ajándék átadásával felmerülő költségeket a 
Bank viseli.  
4.11. A promóció az alábbi személyi kölcsön akcióval összevonható:  

 
II. Személyi kölcsön Otthonfelújítási Promóció  
 
1. Szervező  
Erste Bank Hungary ZRT.  
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041054  
(a továbbiakban: Bank)  
A promóció lebonyolításában együttműködő partner:  
Grupo Marketinnova Hungría Kft.  
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.  
Cégjegyzékszám: Cg.: 01 09 175255  
2. A promóció (továbbiakban: Promóció) időtartama  
A Promóció szerveridő szerint 2022. október 17. 0:00-tól visszavonásig, de legkésőbb 2022. 
december 18. 24:00-ig tart.  
3. Részvételi feltételek  
A Bank által szervezett Otthonfelújítási Kampányban az vehet részt, aki saját tulajdonú ingatlanjának 
korszerűsítését vagy felújítását finanszírozza Erste személyi kölcsönnel és megfelel az alábbi 
feltételeknek:  
3.1. Erste Most és Erste Most Extra Személyi Kölcsönt igényel a Bank értékesítési csatornáin keresztül 
az Otthonfelújítási Célcsoport kiválasztásával, amely igénylés 2022.10.17. és 2022.12.18. között 
befogadásra kerül és 2023. január 20-ig jóváhagyásra kerül.  
3.2. Az Otthonfelújítási személyi kölcsön igényléshez csatolja a felújítandó ingatlan 30 napnál nem 
régebbi Tulajdoni lap másolatát (Ügyfélkapun keresztül ingyenesen letölthető), továbbá a felújítandó 
ingatlanban legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkezik (a felújítandó ingatlan lakás, 
lakóház, tanya vagy birtokközpont lehet).  



 

 

3.3 Az Adós, legalább egy, 25. életévet be nem töltött gyermeket nevel vagy gyermeket vár (a 
gyermek lakcímkártyáján szereplő lakcímnek és az igénylő lakcímének meg kell egyeznie – állandó 
vagy ideiglenes lakcím esetében is). A családok mellett élettársi kapcsolatban élők és egyedülálló 
szülők is igényelhetnek a promócióban személyi kölcsönt.  
3.4 Az otthonfelújítási kampány szempontjából felújításnak számít:  
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső 
hálózatának kiépítése vagy cseréje,  

• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását is,  

• épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,  

• külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása,  

• tető cseréje, felújítása, szigetelése,  

• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,  

• klímaberendezés beépítése, cseréje,  

• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,  

• belső tér felújítása  

• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,  

• szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint  

• szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy 
tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.  
 
A Bank által biztosított az Erste most személyi kölcsönhöz kapcsolódó otthondófelújítási célú kölcsön 
nem minősül a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm.rendelet alapján nyújtott kamattámogatott a 
kölcsönnek, mely alapján a támogatott személy az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez 
kamattámogatást vehet igénybe.  
3.5. Az Adós megadta a Banknak az e-mail címét.  
3.6. Az Adós nyilatkozatot tesz, ami szerint részt kíván venni az akcióban és hozzájárulását adja, hogy 
személyes adatai (név, e-mail cím és telefonszám) a Grupo Marketinnova Hungría Kft. (székhelye: 
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. cégjegyzékszáma: 01-09-175255) részére) átadásra kerüljenek, 
annak érdekében, hogy a Promóciós ajándék eljuttatásra kerüljön hozzá.  
4. Promóciós ajándék  
4.1. A részvételi feltételeket teljesítő ügyfelek 20.000 forint összegű eMAG ajándékutalványt kapnak 
ajándékba, melyet az eMAG webáruházon keresztül tudnak beváltani, bármely termék vásárlása 
esetén.  



 

 

4.2. Az Adós részére az utalványt a a Grupo Marketinnova Hungría Kft. küldi meg a banki 
rendszerekben nyilvántartott e-mail címére a személyi kölcsön igénylés jóváhagyását követően, de 
legkésőbb 2023.01.31-ig.  
4.3. Utalvány 2023. október 31-ig vagy az utalványon feltüntetett későbbi időpontig váltható be az 
eMAG webáruházban (https://www.emag.hu/).  
4.4. Egy kupon csak egyszer váltható be.  
4.5. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget, ha az utalvány kiküldés az ügyfél hibájából (például 
nem valós e-mail cím miatt) nem teljesül.  
4.6. Ugyanazon Adós csak egyszer jogosult a 20.000 forintos ajándékutalványra, akkor is, ha a 
Promóció feltételeit többszörösen teljesíti.  
4.7. Az igénylések befogadási dátumát illetően Bank belső információs rendszere az irányadó.  
4.8. Az ügyfél reklamációja esetén a Bank kivizsgálja a panaszt. A kivizsgálás eredménye határozza 
meg, hogy szükség van-e korrekcióra.  
4.9. A Promóciós ajándék készpénzre vagy más nyereményre nem váltható át és nem ruházható át.  
4.10. A Promóciós ajándékot a Bank biztosítja. A Promócióban átadásra kerülő ajándékot nem terheli 
adó-, járulék- illetve illetékkötelezettség. A Promóciós ajándék átadásával felmerülő költségeket a 
Bank viseli.  
5. Adatkezelés, adatvédelem  
5.1. Az online utalvány kézbesítése érdekében a Bank a promócióban résztvevő ügyfelek adatait a 
Grupo Marketinnova Hungría Kft.-nek átadja. A Grupo Marketinnova Hungría Kft. Adatvédelmi 
Tájékoztatóját elérheti az alábbi weboldalon (https://marketinnova.hu) is.  
A személyi kölcsön termékekre vonatkozó kondíciókat a Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint annak 
3. sz. melléklete tartalmazza.  



 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. (a továbbiakban: Grupo Marketinnova Hungría Kft.) adatkezelési 
tevékenységet kizárólag Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: 
GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
(a továbbiakban: Infotv.) szerint végez.  

1. Adatkezelő  
 
Név: Grupo Marketinnova Hungría Kft.  
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.  
Telefon: +36 70 907 5909  
E-mail: ugyfelszolgalat@marketinnova.com  
Web: www.marketinnova.hu  

2. Adatkezelés célja  
 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a jelen adatkezelési tájékoztató szerint, az Érintett által 
rendelkezésre bocsátott adatokat az Infotv. 5. § (1) b) pontban meghatározottak szerint kezeli, 
betartva mind a GDPR, mind az Infotv. rendelkezéseit.  
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a megadott személyes és különleges adatokat az Érintett 
hozzájárulásától eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes és különleges 
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően 
nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik 
meg.  
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Grupo Marketinnova Hungría Kft. az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez 
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltsa.  

3. Adatkezelés jogalapja  
 
Az adatkezelésre a fentiekben megjelölt jogszabályban meghatározott feladatok ellátására, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló adatszolgáltatása és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.  
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnereivel kötött szerződéses együttműködés keretein belül, 
a Partnerektől kapott adatokat, a Partnerek általi megbízások teljesítése érdekében kezeli.  

4. A kezelt személyes adatok köre  

 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnerei számára nyújtott szolgáltatások (weboldal 
működtetés, logisztikai feladatok és a termékek kiszállításának teljesítése, bizonylatolási 
kötelezettségek teljesítése, Partner által igényelt egyéb adatgyűjtés (pl.: a termékek átadásával 
összefüggő adózási kötelezettségek  



 

 

teljesítése érdekében az adózási azonosításhoz használt adatok)) és a rendszerek működtetése 
keretében az Érintettek személyes adatai, valamint e-mail címe és telefonszáma.  
5. Az adatkezelés időtartama  
 
A személyes és különleges adatok tekintetében a Grupo Marketinnova Hungría Kft. Partnerei által 
meghatározott időtartam alatt, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, egyéb esetekben 
jogszabályokban előírt határidőig kezeli az adatokat.  
Az Érintett a hozzájárulás visszavonását az Adatkezelőhöz eljutatott, kifejezett írásos nyilatkozatában 
teheti meg.  

6. Adatfeldolgozók  
 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnereivel kötött szerződéses együttműködés keretein belül, 
mint Adatfeldolgozó, a Partnerei számára nyújtott megfelelő teljesítés érdekében a hatályos 
jogszabályok betartásával további al-adatfeldolgozókat vehet igénybe az alábbiak szerint, de nem 
kizárólagosan:  
• futárszolgálatok  

• logisztikai szolgáltatók  

• weboldal programozók  

• hosting szolgáltatók  

• vállalatirányítási rendszerek szolgáltatói, üzemeltetői  

• könyvviteli szolgáltatást végző cégek  
 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft-vel szerződésben álló bármely harmadik fél a hatályos 
jogszabályok betartásával kezeli az adatokat.  

7. Adatbiztonság  
 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, 
megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve 
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát 
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, 
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.  

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek  
 

Tájékoztatáshoz való jog  
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Grupo Marketinnova Hungría Kft. által kezelt, rá 
vonatkozó személyes és különleges adatokról.  
Az Érintett által megadott elektronikus levélcímről a Grupo Marketinnova Hungría Kft. elektronikus 
levélcímére érkező kérést a Társaság akkor tekinti az Érintett kifejezett akaratának, ha a kérését a 
Grupo Marketinnova Hungría Kft. külön kérésére az Érintett e-mailben is megerősíti.  



 

 

A Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, a Grupo Marketinnova 
Hungría Kft. által kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Grupo 
Marketinnova Hungría Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért 
tájékoztatást.  
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, 
valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi 
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel A Grupo 
Marketinnova Hungría Kft. munkatársához fordulhat a 1. pontban megjelölt e-mailen keresztül.  
Adatok törlése, helyesbítése, zárolása  
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását 
kérni a Grupo Marketinnova Hungría Kft.-től.  
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta.  
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.  
Ha a Grupo Marketinnova Hungría Kft. az Érintett törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

Tiltakozási jog  
Az Érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Grupo 
Marketinnova Hungría Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről 
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

9. Jogorvoslat  
 
Az Érintett, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Levelezési cím: 
1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391 1410; www.naih.hu ) fordulhat, 
vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.  



 

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, 
az adatkezelő köteles bizonyítani.  
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért 
adat kiadására kötelezi.  
10. Tájékoztató módosítása  

 
A Grupo Marketinnova Hungría Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az 

Érintettek, honlapon történő közzétételével, valamint hírlevélben történő előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a használatával ráutaló 

magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 


