
A Liga Pénzügyi Portálon elhelyezett kalkulátor-program adatkezelései 

A Liga Pénzügyi Portál honlapon megtalálható egy „KALKULÁTOR” ikon, amelyre rákattintva az érintett – 

emberi segítség igénybevétele nélkül – beírhatja a kalkulátor program által kért hitel- vagy kölcsönigénylési 

adatokat (mint pl. a hitelcél, hitelösszeg, futamidő, ingatlan vételára, havi nettó jövedelem, kamatperiódus stb.), 

és a program automatikusan kiszámolja és azonnal listázva bemutatja az érintett számára a legkedvezőbb 

pénzintézeti ajánlatokat, a legkedvezőbbtől a legkedvezőtlenebbig sorrendbe rendezve. A kalkulátor-program – 

melyet nem az adatkezelő, hanem a HC Központ Kft. üzemeltet – valamennyi pénzintézet konstrukcióját 

vizsgálni tudja, így az érintett egy alapos, átfogó összehasonlítást kaphat. 

Amennyiben az érintett a kalkulátor program használatát követően nem kattint az itt elhelyezett „ÉRDEKEL” 

gombra, hanem ezután bezárja a kalkulátor aloldalt, úgy az érintett által beírt személyes adatok mentésre nem 

kerülnek, az érintett által végzett kalkuláció ténye és az oda beírt adatok senki számára nem válnak láthatóvá, így 

a folyamat ezen szakaszban való lezárulta esetén személyes adatkezelés nem történik. 

Amennyiben az érintett a kalkulátor program által adott ajánlatok alapján fel kívánja venni a kapcsolatot, úgy a 

kalkulátor-aloldalon elhelyezett „ÉRDEKEL” ikonra rákattintva tudja megtenni, és ott a kért személyes adatokat 

(név, e-mail cím, telefonszám; szükség esetén a tagszakszervezet neve, vagy az érintett gazdasági társaság neve) 

kell megadnia a kapcsolatfelvétel érdekében. A kalkulátor-programot üzemeltető HC Központ Kft. fogadja be a 

kapcsolatfelvételi igényt és továbbítja elektronikus úton közvetlenül a LETBROKE Kft-nek (info@letbroke.hu 

e-mail címre); azaz nem a Greenspark.hu Kft. szerez róla tudomást (tehát nem ő az erre vonatkozó adatkezelő). 

Az „ÉRDEKEL” ikonra való rákattintást megelőzően a LETBROKE Kft. adatvédelmi ügyféltájékoztatójának 

elolvasása kötelező, ennek megtörténtét pipa elhelyezésével is igazolja az érintett. Az érintetti kapcsolatfelvételi 

adatok LETBROKE Kft-nek való megküldésével egyidőben a HC Központ Kft. megküldi az érintett által 

kiválasztott konkrét terméknevet (pénzintézet neve és azon belül a konstrukció neve), a kalkulált hitelösszeget, a 

kalkulálás pontos dátumát, óráját és percét, valamint arra való hivatkozást is, hogy a kalkulálás a LIGA Pénzügyi 

Portálon történt; abból a célból, hogy a LETBROKE Kft. az érintetti igények ismeretében tudjon a legfelkészültebb 

módon információkat szolgáltatni. 

a.) 

Ismételten rámutatunk arra, hogy amennyiben Ön az OTP Csoporton kívüli egyéb pénzintézetek valamely 

kedvezményes szolgáltatását, termékét kívánja igénybe venni, úgy Önt – amennyiben felveszi a kapcsolatot a 

LETBROKE Kft-vel – mindvégig a LETBROKE Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság fogja 

kiszolgálni, amely cég a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., 

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-716975., adószáma: 13064314-2-41., e-mail címe: hckozpont@bgcegugyek.hu) 

teljesítési segédjeként fog eljárni az Ön ügyének elintézése során, alvállalkozóként. A LETBROKE Kft., mint 

adatkezelő Várkonyi Csaba Zoltán munkavállaló közreműködésével végzi a munkáját. Kérjük, olvassa el a 

LETBROKE Kft. adatkezelési ügyféltájékoztatóját, melynek elérési helye: www.ligapenzugyiportal.hu/letbroke-

adatkezelesi-tajekoztato 

b.) 
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Amennyiben azonban Ön az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Országos Egészség- és 

Önsegélyező Pénztár, vagy az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár valamely kedvezményes termékét kívánja igénybe 

venni, úgy a LETBROKE Kft. vagy maga intézi a közvetítést végig, vagy tovább fogja irányítani Önt hozzánk. 

Ebben az esetben az Ön tanácsadója a Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság lesz, amely cég ezen ügyletek intézése során az OTP Pénzügyi Pont Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, 

Mérleg utca 4. 5. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049905., adószáma: 26396163241., e-mail címe: 

info@otppp.hu) pénzügyi közvetítő cég teljesítési segédjeként jár el. A Greenspark.hu Kft. alvállalkozója, Veres 

Júlia egyéni vállalkozó (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP 

PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu) 

Fontos tudnia, hogy a kalkulátor program által kiszámolt, bármely adatkitöltőre vonatkozó adatoknál kedvezőbb 

ajánlatokat tud mind a LETBROKE Kft., mind a Greenspark.hu Kft. a LIGA szakszervezetek tagjai, 

tagszervezetei és azok gazdasági társaságai részére felkínálni; hiszen a LIGA, amint azt a jelen szabályzat bevezető 

részében ismertettük, további speciális banki kedvezményekre irányuló számos megállapodást kötött 

pénzintézetekkel. Ilyen irányú igény esetén forduljon hozzánk bizalommal. 

 

A Greenspark.hu Kft. teljes adatkezelési szabályzata itt érhető el: 

www.ligapenzugyiportal.hu//greenspark-adatkezelesi-tajekoztato 
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