ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ
NYILATKOZAT

(ADP)

természetes személyek részére

Szerződésszám(ok):
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy amennyiben a félkövér betűtípussal jelölt személyes adataiban történt változás, akkor a személyazonosító
okmányának (személyigazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél) és a lakcímkártyájának másolatát a fénykép letakarásával,
jelen nyilatkozathoz csatolva küldje be hozzánk. Amennyiben ez a csatolmány nem érkezik be Társaságunkhoz, nem tudjuk
végrehajtani az adatváltozás átvezetését.
Köszönettel,
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Eredeti adatok

Megnevezés

Megváltozott adatok

Családi név:
Utónév:
Születési név:
Születési hely, idő:
Állampolgárság:
Lakcím:
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):

Azonosító okmány száma*:
Lakcímkártya száma:
Adóazonosító jel:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Kelt,

év

hónap

Hatályos: 2018.09.10-től

Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az FLK Zrt. által a jelen Tájékoztatóban ismertetett módon történő kezeléséhez, az adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom.

nap

Aláírás

* Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

Cikkszám: 01 130 301

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Anyja neve:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az FLK a lakás-előtakarékossági szerződéses jogviszony kapcsán törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli:
szerződő, kedvezményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgársága, azonosító igazolványok típusai és számai, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, míg a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan:
telefonszám, e-mail cím. A kötelező adatkezelés különösen a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 11. § (1), illetve 7. § (2), a 2013. évi. § CCXXXVII.
törvény (Hpt.) 69. §, a 1996. évi CXIII. törvény (Ltp.tv.) 7.§ és a 2000. évi C. (Sztv.) 169. § bekezdésén alapul.
A lakás-előtakarékoskodó jelen nyomtatvány és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az FLK és
adatfeldolgozói a telefonszámát, e-mail-címét a lakás-előtakarékossági szerződéssel összefüggésben történő kapcsolattartási, tájékoztatási és kifejezett hozzájárulás esetén direkt marketing (reklámcélú) megkeresés céljából kezeljék. Az FLK jogosult visszautasítani a
lakás-előtakarékossági szerződésmódosítást, amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a saját 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.
Az FLK az adatokat időben korlátozottan, a lakás-előtakarékossági szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig (a kötelező adatkezelés körét kivéve) kezeli adatfeldolgozók igénybevétele mellett. 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.
A személyes adatot, illetve banktitkot képező, valamint a szerződés létrejöttének, fennállásának tényét tartalmazó adatokat az FLK Zrt.
adatfeldolgozó igénybevételével egységes nyilvántartásban kezeli a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező,
közös ügyfélkiszolgálási feladatok elvégzése céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).
Adatfeldolgozó: FLK Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.; Telefonszám: 06 1 411-8181, 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).

Az ügyfél adatkezeléshez kapcsolódó jogai:
Az ügyfél bármikor jogosult
•

adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,

•

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni,

•

tiltakozhat az adatkezelés ellen,

•

jogában áll 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 www.fundamenta.hu/kapcsolat elérhetőségen illetve az adatkezeles@fundamenta.hu címen,
azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az FLK jogosulttá válhat a szerződés megkötését megtagadni, illetve
a fennálló szerződést felmondani.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan és az adatfeldolgozó személyéről egyebekben az ÁSZF-ben, a www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban, a fentebb nevezett társaságok honlapján és az adatfelvevő közvetítőnél tájékozódhat és kérdéseire
írásbeli választ is kérhet.
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

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK:
Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
•

Telefonon reklám célból megkeressen:

							igen


•

Postai úton reklámküldeményt küldjön:							igen


•

Elektronikus kommunikációs eszköz útján (pl. e-mail, sms) reklámküldeményt küldjön:

		

 igen

 nem
 nem
 nem

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ
NYILATKOZAT

(ADP)

természetes személyek részére

Szerződésszám(ok):
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy amennyiben a félkövér betűtípussal jelölt személyes adataiban történt változás, akkor a személyazonosító
okmányának (személyigazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél) és a lakcímkártyájának másolatát a fénykép letakarásával,
jelen nyilatkozathoz csatolva küldje be hozzánk. Amennyiben ez a csatolmány nem érkezik be Társaságunkhoz, nem tudjuk
végrehajtani az adatváltozás átvezetését.
Köszönettel,
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Eredeti adatok

Megnevezés

Megváltozott adatok

Családi név:
Utónév:
Születési név:
Születési hely, idő:
Állampolgárság:
Lakcím:
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):
Anyja neve:
Azonosító okmány száma*:
Lakcímkártya száma:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Kelt,

év

hónap

Hatályos: 2018.09.10-től

Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az FLK Zrt. által a jelen Tájékoztatóban ismertetett módon történő kezeléséhez, az adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom.

nap

Aláírás

* Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

Cikkszám: 01 130 301

Ügyfél példánya

Adóazonosító jel:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az FLK a lakás-előtakarékossági szerződéses jogviszony kapcsán törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli:
szerződő, kedvezményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgársága, azonosító igazolványok típusai és számai, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, míg a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan:
telefonszám, e-mail cím. A kötelező adatkezelés különösen a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 11. § (1), illetve 7. § (2), a 2013. évi. § CCXXXVII.
törvény (Hpt.) 69. §, a 1996. évi CXIII. törvény (Ltp.tv.) 7.§ és a 2000. évi C. (Sztv.) 169. § bekezdésén alapul.
A lakás-előtakarékoskodó jelen nyomtatvány és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az FLK és
adatfeldolgozói a telefonszámát, e-mail-címét a lakás-előtakarékossági szerződéssel összefüggésben történő kapcsolattartási, tájékoztatási és kifejezett hozzájárulás esetén direkt marketing (reklámcélú) megkeresés céljából kezeljék. Az FLK jogosult visszautasítani a
lakás-előtakarékossági szerződésmódosítást, amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a saját 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.
Az FLK az adatokat időben korlátozottan, a lakás-előtakarékossági szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig (a kötelező adatkezelés körét kivéve) kezeli adatfeldolgozók igénybevétele mellett. 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.
A személyes adatot, illetve banktitkot képező, valamint a szerződés létrejöttének, fennállásának tényét tartalmazó adatokat az FLK Zrt.
adatfeldolgozó igénybevételével egységes nyilvántartásban kezeli a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező,
közös ügyfélkiszolgálási feladatok elvégzése céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).
Adatfeldolgozó: FLK Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.; Telefonszám: 06 1 411-8181, 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).

Az ügyfél adatkezeléshez kapcsolódó jogai:
Az ügyfél bármikor jogosult
•

adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,

•

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni,

•

tiltakozhat az adatkezelés ellen,

•

jogában áll 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 www.fundamenta.hu/kapcsolat elérhetőségen illetve az adatkezeles@fundamenta.hu címen,
azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az FLK jogosulttá válhat a szerződés megkötését megtagadni, illetve
a fennálló szerződést felmondani.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan és az adatfeldolgozó személyéről egyebekben az ÁSZF-ben, a www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban, a fentebb nevezett társaságok honlapján és az adatfelvevő közvetítőnél tájékozódhat és kérdéseire
írásbeli választ is kérhet.
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

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK:
Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
•

Telefonon reklám célból megkeressen:

							igen


•

Postai úton reklámküldeményt küldjön:							igen


•

Elektronikus kommunikációs eszköz útján (pl. e-mail, sms) reklámküldeményt küldjön:

		

 igen

 nem
 nem
 nem

