LEMONDÓ NYILATKOZAT
Rendelkezés örökölt szerződésről
Szerződésszám:

-

Alulírott ______________________________________________________________________________________ (név)
________________________________________________________________________________ (szül.hely és dátum)
__________________________________________________________________________________ szám alatti lakos a
fenti számú örökölt lakáselőtakarékossági szerződésről jelen nyilatkozatommal visszavonhatatlanul
lemondok _____________________________________________________________________________ (név) javára.

Kelt

Név (nyomtatott betűkkel)

Név (nyomtatott betűkkel)

Aláírás
örökrészt átadó

Aláírás
örökrészt elfogadó

Tanúk:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: FLK) mint adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
• lemondó örökös azonosító adatai: név, születési idő, hely, anyja születési neve, örökös neve, jogerős
hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban foglalt adatok.
A személyes adatok kezelése az adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja az
ügyfelek azonosítása, a szerződés átruházása, állományban tartása és teljesítése, adott esetben megszüntetése,
a minél megfelelőbb szintű ügyfélkiszolgálás, kapcsolattartás.
A személyes adatot, illetve banktitkot képező, valamint a szerződés létrejöttének, fennállásának tényét
tartalmazó adatokat az FLK Zrt. adatfeldolgozó igénybevételével egységes nyilvántartásban kezeli a lakáselőtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező, közös ügyfélkiszolgálási feladatok elvégzése céljából
(betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).
Adatfeldolgozó: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.; Telefonszám: 06 1 4118181, további elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap címe: https://www.fundamenta.hu).
Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak az FLK által kiszervezési tevékenység végzésére megbízott szervezetek,
továbbá az FLK által megbízott személyek, akik az FLK függő ügynökei, független közvetítői, azok közvetítői
alvállalkozói és a FLK Kft., illetve annak közvetítői alvállalkozói (összefoglalóan: üzletkötő).
Tájékoztatás az adatkezeléshez kapcsolódó jogokról, jogorvoslati lehetőségekről
Ön bármikor jogosult a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni, tiltakozhat az adatkezelés ellen, jogában áll
adatai helyesbítését, adatai kezelésének – a kötelező adatkezelés körét kivéve – törlését, korlátozását kérni,
adathordozhatósághoz való jogával élni írásban a H-1922 Budapest címen vagy www.fundamenta.hu/
kapcsolat elérhetőségen, illetve az adatkezeles@fundamenta.hu címen.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan és az adatfeldolgozó személyéről egyebekben az ÁSZF-ben, valamint a
www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://
naih.hu), vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
Az FLK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu
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