Törvényes képviselő/
gondnok adatlap
Szerződésszám:

Hitelügyszám:

-

MÓDOSÍTÁSBEJELENTÉS

Törvényes képviselő

Gondnok

KISKORÚ/GONDNOKOLT ÖRÖKÖS
Vezetéknév:

Utónév:

Születési név:
Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idő:
magyar

egyéb:

bevándorolt

letelepedett

Lakcím:

EGT tag

nem EGT tag*

menekült

					
település

			
út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Édesanyja neve:
Azonosító okmány száma**:

Típusa:

Lakcímkártya száma:
Adóazonosító jele***:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/GONDNOK

Hatályos: 2021.09.08-tól

Cikkszám: 01 134 103

Vezetéknév:

Utónév:

Születési név:
Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idő:
magyar

egyéb:

bevándorolt

letelepedett

Lakcím:

EGT tag
menekült

					
település

			
út/utca/tér
Édesanyja neve:
Azonosító okmány száma**:

Típusa:

Lakcímkártya száma:
Telefon:

nem EGT tag*

Mobil:

E-mail:

* Nem EGT tag esetén a bevándorolt/letelepedett/menekült státusz is kötelezően kitöltendő.
** Magyar állampolgárok esetén személyi igazolvány, külföldi állampolgárok esetén útlevél.
*** 2018.10.17. előtt, állami támogatással igénybevett szerződések esetén töltendő.
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hsz.

em.

ajtó

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÜGYFÉL ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAI:
Az ügyfél bármikor jogosult
• adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni,
• tiltakozni az adatkezelés ellen,
• adatai helyesbítését, adatai kezelésének – a kötelező adatkezelés körét kivéve – korlátozását, törlését kérni,
• adathordozhatósághoz való jogával élni,
• jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni
írásban a H-1922 Budapest címen vagy a www.fundamenta.hu/
kapcsolat elérhetőségen, illetve a compliance@fundamenta.hu
e-mail címen, azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása esetén az FLK jogosulttá válhat a szerződés
megkötését megtagadni, illetve a fennálló szerződést felmondani.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (továbbikban: FLK) a lakáselőtakarékossági szerződéses jogviszony kapcsán a következő
személyes adatokat kezeli: A) törvény rendelkezése alapján:
szerződő, kedvezményezett azonosító adatai (családi név,
utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve,
állampolgársága, azonosító igazolványok típusai és számai, lakcím,
adóazonosító jel). B) a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan:
levelezési cím, telefonszám, e-mail cím.
A kötelező adatkezelés különösen a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
11. § (1), illetve 7. § (2) bekezdésén, a 2013. évi. CCXXXVII. törvény
(Hpt.) 69. §-án, az 1996. évi CXIII. törvény (Ltp.tv.) 7.§-án és a 2000.
évi C. tv. (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdésén alapul.
A lakás-előtakarékoskodó jelen nyomtatvány és az adatkezelésre
vonatkozó nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy az FLK és
adatfeldolgozói a levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét
a lakás-előtakarékossági szerződéssel összefüggésben történő
kapcsolattartás, tájékoztatás – kifejezett hozzájárulás esetén –
direkt marketing (reklámcélú) megkeresés céljából kezelik.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a www.fundamenta.hu
nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban tájékozódhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:
+36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), vagy lakóhelye/
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
Az FLK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
compliance@fundamenta.hu

Az FLK jogosult visszautasítani a lakás-előtakarékossági
szerződésmódosítást, amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a
saját levelezési cím, telefonszám és e-mail cím adatokat nem
biztosítja a számára, mivel ezen adatok ismerete elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy az FLK (országos kiterjedésű ügyfélszolgálati
irodák hiányában) a létrejött szerződésről, a szerződéssel
kapcsolatos lehetőségekről az ügyfelét tájékoztatni tudja.

A kezelt adatokban történő változásról Ön köteles az FLK-t – a
tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül – értesíteni.
ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az FLK által a jelen
Tájékoztatóban ismertetett módon történő kezeléséhez, a
fentebbi adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem
és elfogadom.
Hozzájárulok, hogy az FLK:
• telefonon reklám célból megkeressen:
igen
nem
• postai úton reklámküldeményt küldjön:
igen
nem
• elektronikus csatornán reklámküldeményt
küldjön (pl. e-mail, sms):
igen
nem
Az FLK az adatokat időben korlátozottan kezeli, az egyes
adatkezelési időtartamokról részletesen az Adatvédelmi
tájékoztatóban tájékozódhat. A reklámcélú megkeresésekre
vonatkozó felhatalmazás a szerződéses jogviszony megszűnését
követő 1 évig, vagy visszavonásig érvényes. A hozzájárulás
önkéntes, ami azt jelenti, hogy bármikor visszavonható, amely jog
gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az FLK és üzletkötői előzetesen elvégzett jogos érdek teszt
eredménye alapján jogos érdek jogalappal megkereshetik az
FLK ügyfeleit lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódó
kedvezménnyel, termékajánlattal. Más termékajánlattal,
reklámmal az FLK és üzletkötői kizárólag kifejezett hozzájárulás
esetén keresik meg az FLK ügyfeleit.
A személyes adatot, illetve banktitkot képező, valamint a
szerződés létrejöttének, fennállásának tényét tartalmazó adatokat
az FLK egységes nyilvántartásban kezeli a lakás-előtakarékossági
szerződésekhez kapcsolódóan keletkező, közös ügyfélkiszolgálási
feladatok elvégzése céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).
Adatfeldolgozó: FLK Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.;
telefonszám: 06 1 411-8181, további elérhetőség: www.fundamenta.
hu/kapcsolat; honlap címe: https://www.fundamenta.hu).
Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak az FLK által kiszervezett
tevékenység végzésével 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: üzletkötők).

Kelt

Törvényes képviselő/Gondnok neve (nyomtatott betűkkel)

Törvényes képviselő/Gondnok aláírása

Tanúk:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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