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Az Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége
compliance@fundamenta.hu
Az adatkezelés célja
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében a tőke-,
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó fizetési moratórium igénybevétele tárgyában
az érintettek által tett nyilatkozatok rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja
A moratórium igénybevétele céljából megnevezett betét- és hitelszerződéses jogviszonyban szereplő
érintett (adós, adóstárs) és az Adatkezelő között fennálló, a nyilatkozattal érintett betét- és hitelszerződések
teljesítése. (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 szóló (EU) 2016/679
rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1) b) pont)
Az adatkezelés időtartama
A nyilatkozattal érintett szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 év a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-59/A.§-ai alapján.
Az adatkezelés címzettje
Customer View Kft., mint adatfeldolgozó (székhely és levelezési cím: 1063 Budapest, Szív u. 33. cégjegyzék
szám: 01-09-307374 adószám: 26199045-2-42)
Az Ön jogai
A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében:
a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; b) a személyes adatok helyesbítését kérje; c) a személyes adatok
törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai
kezelése ellen; f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lent); g) amennyiben
a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Panasztétel, jogorvoslati lehetőség
Amennyiben úgy véli, hogy jogai sérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 1 391 1400,
fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,) bejelentést tenni, vagy bírósághoz fordulni.

