KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTOZÁST
BEJELENTŐ NYILATKOZAT

(PMÓD)

Társasházak/Lakásszövetkezetek részére

Amennyiben több képviseletre jogosult vagy kapcsolattartó van, kérjük további nyomtatványok kitöltését.
Szerződésszám(ok):
Társasház esetén a közös képviseletet ellátó/lakásszövetkezet esetén a képviseletet ellátó gazdálkodó
szervezet adatai:
Megnevezés

Új adatok

Cég/Egyéni vállalkozó neve:
Székhelye: (irányítószám, település neve)
Utca, házszám, emelet:
Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási száma:
Adószáma:
kisvállalkozás
középvállalkozás

Fő tevékenység:

mikrovállalkozás
egyéni vállalkozó

Fő tevékenység száma:

Képviseletre jogosultak: lakásszövetkezet vezető tisztségviselőjének adatai/ társasház esetén a közös képviseletet
ellátó természetes személy adatai, vagy a közös képviselő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosultjának adatai:
Megnevezés

Új adatok

Családi név:

Születési név:
Anyja születési neve:
Születési dátum: (év, hónap, nap)
Születési hely:
Állampolgársága:

magyar
bevándorolt

EGT

letelepedett

EGT-n kívüli
menekült

Lakcíme: (irányítószám, település neve)

Telefon:
Mobil*:
E-mail*:

Hatályos: 2018.09.10-től

Utca, házszám, emelet:

Azonosító okmány száma**:
Lakcímkártya száma:
Beosztása:
* A mobilszám és az e-mail cím megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az esetleges eBanking regisztráció és használat során a megadott mobilszámra kapjam a megerősítő jelszót,
valamint a megadott e-mail címre kapjak információt.
** Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

Cikkszám: 01 130 401

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Utónév:

Társasház vagy lakásszövetkezet természetes személy kapcsolattartójának meghatalmazottjának/alkalmazottjának adatai:
Megnevezés

Új adatok

Családi név:
Utónév:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési dátum: (év, hónap, nap)
Születési hely:
Állampolgársága:

magyar
bevándorolt

EGT

letelepedett

EGT-n kívüli
menekült

Lakcíme: (irányítószám, település neve)
Utca, házszám, emelet:
Telefon:
Mobil*:
E-mail*:
Azonosító okmány száma**:
Lakcímkártya száma:
Beosztása:

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ (Társasház/Lakásszövetkezet) új levelezési címe:

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Megnevezés

Új adatok

Címzett neve:
Címe: (irányítószám és település)
Utca, házszám, emelet:

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ (Társasház/Lakásszövetkezet) adatainak változása:
Megnevezés

Új adatok

Név / Rövidített név:
Székhely: (irányítószám és település)
Utca, házszám, emelet:
Adószám:
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:
kisvállalkozás
Fő tevékenység:

középvállalkozás
mikrovállalkozás
nem kkv

Fő tevékenység száma:
* A mobilszám és az e-mail cím megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az esetleges eBanking regisztráció és használat során a megadott mobilszámra kapjam a megerősítő jelszót,
valamint a megadott e-mail címre kapjak információt.
** Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

A fentebbi bejelentő nyomtatvány a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 5. cikk d) pontjában szabályozott adatpontosság követelménye miatt, valamint a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 11. § (1), illetve 7. § (2) bekezdés alapján
szükséges. Kérjük, amennyiben az adatok változtak, az érvényes adatokkal kitöltve és aláírva küldje vissza a bejelentő nyomtatványt abból a célból, hogy
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) naprakész adatokat tartson nyilván.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az FLK a lakás-előtakarékossági szerződés megkötése céljából törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli: képviselő,
kapcsolattartó azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgársága, azonosító igazolványok
típusai és számai, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, beosztás, 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 képviselője, kapcsolattartója jelen nyomtatvány és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
az FLK és adatfeldolgozói az elsősorban munkavégzésével kapcsolatos 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 képviselője, kapcsolattartója 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 és üzletkötői
előzetesen elvégzett jogos érdek teszt eredménye alapján, jogos érdek jogalappal megkereshetik az FLK ügyfeleit a már megkötött lakás-előtakarékossági
szerződéshez kapcsolódó kedvezménnyel, további termékajánlattal. Az FLK üzletkötői közvetítőként eljárva kizárólag kifejezett hozzájárulás esetén keresik
meg az FLK ügyfeleit termékajánlattal.
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:
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az FLK Zrt. által a jelen Tájékoztatóban ismertetett módon történő kezeléséhez, a fentebbi adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
•
Telefonon reklám célból megkeressen: 							igen

 nem
•
Postai úton reklámküldeményt küldjön:								igen

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

ÜZLETKÖTŐ ADATAI:
Partner neve:
Üzletkötő kód:
Üzletkötő neve:
Mint üzletkötő igazolom, hogy a közös képviselő adatait az általa bemutatott eredeti érvényes okiratok alapján töltöttem ki, és a jelen adatlapot a közös
képviselő előttem saját kezűleg írta alá.
Kelt,

év

hónap

nap

(cégszerű) aláírás

Üzletkötő aláírása

KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTOZÁST
BEJELENTŐ NYILATKOZAT

(PMÓD)

Társasházak/Lakásszövetkezetek részére

Amennyiben több képviseletre jogosult vagy kapcsolattartó van, kérjük további nyomtatványok kitöltését.
Szerződésszám(ok):
Társasház esetén a közös képviseletet ellátó/lakásszövetkezet esetén a képviseletet ellátó gazdálkodó
szervezet adatai:
Megnevezés

Új adatok

Cég/Egyéni vállalkozó neve:
Székhelye: (irányítószám, település neve)
Utca, házszám, emelet:
Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási száma:
Adószáma:
kisvállalkozás
középvállalkozás

Fő tevékenység:

mikrovállalkozás
egyéni vállalkozó

Fő tevékenység száma:

Képviseletre jogosultak: lakásszövetkezet vezető tisztségviselőjének adatai/ társasház esetén a közös képviseletet
ellátó természetes személy adatai, vagy a közös képviselő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosultjának adatai:
Megnevezés

Új adatok

Családi név:
Utónév:
Születési név:
Anyja születési neve:

Születési hely:
Állampolgársága:

magyar
bevándorolt

EGT

letelepedett

EGT-n kívüli
menekült

Lakcíme: (irányítószám, település neve)

Telefon:
Mobil*:
E-mail*:

Hatályos: 2018.09.10-től

Utca, házszám, emelet:

Azonosító okmány száma**:
Lakcímkártya száma:
Beosztása:
* A mobilszám és az e-mail cím megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az esetleges eBanking regisztráció és használat során a megadott mobilszámra kapjam a megerősítő jelszót,
valamint a megadott e-mail címre kapjak információt.
** Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

Cikkszám: 01 130 401

Ügyfél példánya

Születési dátum: (év, hónap, nap)

Társasház vagy lakásszövetkezet természetes személy kapcsolattartójának meghatalmazottjának/alkalmazottjának adatai:
Megnevezés

Új adatok

Családi név:
Utónév:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési dátum: (év, hónap, nap)
Születési hely:
Állampolgársága:

magyar
bevándorolt

EGT

letelepedett

EGT-n kívüli
menekült

Lakcíme: (irányítószám, település neve)
Utca, házszám, emelet:
Telefon:
Mobil*:
E-mail*:
Azonosító okmány száma**:
Lakcímkártya száma:
Beosztása:

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ (Társasház/Lakásszövetkezet) új levelezési címe:
Megnevezés

Új adatok

Címzett neve:
Címe: (irányítószám és település)

Ügyfél példánya

Utca, házszám, emelet:

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ (Társasház/Lakásszövetkezet) adatainak változása:
Megnevezés

Új adatok

Név / Rövidített név:
Székhely: (irányítószám és település)
Utca, házszám, emelet:
Adószám:
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:
kisvállalkozás
Fő tevékenység:

középvállalkozás
mikrovállalkozás
nem kkv

Fő tevékenység száma:
* A mobilszám és az e-mail cím megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az esetleges eBanking regisztráció és használat során a megadott mobilszámra kapjam a megerősítő jelszót,
valamint a megadott e-mail címre kapjak információt.
** Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

A fentebbi bejelentő nyomtatvány a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 5. cikk d) pontjában szabályozott adatpontosság követelménye miatt, valamint a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 11. § (1), illetve 7. § (2) bekezdés alapján
szükséges. Kérjük, amennyiben az adatok változtak, az érvényes adatokkal kitöltve és aláírva küldje vissza a bejelentő nyomtatványt abból a célból, hogy
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) naprakész adatokat tartson nyilván.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az FLK a lakás-előtakarékossági szerződés megkötése céljából törvény rendelkezése alapján a következő személyes adatokat kezeli: képviselő,
kapcsolattartó azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgársága, azonosító igazolványok
típusai és számai, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, beosztás, 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 képviselője, kapcsolattartója jelen nyomtatvány és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
az FLK és adatfeldolgozói az elsősorban munkavégzésével kapcsolatos 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 képviselője, kapcsolattartója 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 és üzletkötői
előzetesen elvégzett jogos érdek teszt eredménye alapján, jogos érdek jogalappal megkereshetik az FLK ügyfeleit a már megkötött lakás-előtakarékossági
szerződéshez kapcsolódó kedvezménnyel, további termékajánlattal. Az FLK üzletkötői közvetítőként eljárva kizárólag kifejezett hozzájárulás esetén keresik
meg az FLK ügyfeleit termékajánlattal.
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:
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az FLK Zrt. által a jelen Tájékoztatóban ismertetett módon történő kezeléséhez, a fentebbi adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
•
Telefonon reklám célból megkeressen: 							igen

 nem
•
Postai úton reklámküldeményt küldjön:								igen

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

ÜZLETKÖTŐ ADATAI:
Partner neve:
Üzletkötő kód:
Üzletkötő neve:
Mint üzletkötő igazolom, hogy a közös képviselő adatait az általa bemutatott eredeti érvényes okiratok alapján töltöttem ki, és a jelen adatlapot a közös
képviselő előttem saját kezűleg írta alá.
Kelt,

év

hónap

nap

(cégszerű) aláírás

Üzletkötő aláírása

