Szerződésmódosítási nyilatkozat
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni,
és minden példányt eredetiben aláírni!
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Szerződésszám
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Szerz. összeg emelése
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Lakás-előtakarékoskodó

Az alábbi feltételeknek megfelelően
kerüljön módosításra a szerződés:
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FONTOS: Szerződéses összeg módosítása esetén módosulhat a kiutalás időpontja!
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Értékesítési csatorna
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ÜSZI, Belső munkatárs

u., hsz., em.
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Fundamenta-Lakáskassza kód
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Partner neve

Adóazonosító jel

Üzletkötő kód

E-mail

Üzletkötő neve

Igazolvány

Üzletkötő telefonszáma
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Csoportos beszedés esetén kérem, a megtakarítást havi rendszerességgel a hónap alábbi napján emeljék le a folyószámlámról:

EGT-n kívüli
bevándorolt

banki átutalás

Száma

-

Értékesítés helye

1

Üzletkötő kód 2

2

Gyakornok kód
Mint üzletkötő igazolom, hogy a szerződő adatait az általa bemutatott
eredeti, érvényes okiratok alapján töltöttem ki, és a jelen adatlapot az
ügyfél előttem saját kezűleg írta alá.

Fizetési haladék
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Tudomásom van róla, hogy jelen szerződésen a fizetési
haladékkal kapcsolatban az érvényben lévő Általános
Szerződési Feltételek 7. §-ban foglaltak az irányadók.
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Üzletkötő aláírása

Lakás-előtakarékoskodó / Törvényes
képviselő sajátkezű aláírása

Hatályos: 2018.05.24-től

magyar

Cikkszám: 01 128 604

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Módosításbejelentés

Mint szerződő, illetve képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítást a saját nevemben,
és a saját vagy a megjelölt, a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozómnak minősülő kedvezményezett javára kezdeményezem. Az adott naptári évben javamra, illetve az általam megnevezett kedvezményezett javára tudomásom szerint más szerződés után nem igényeltek állami támogatást. A szerződéses összeg emelése számlanyitási díjkülönbözettel is jár, továbbá a módosítás díját az aktuális díjtáblázat
tartalmazza. Kijelentem, hogy a megadott adatokban történő változásról tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a FundamentaLakáskassza Zrt.-t (a továbbiakban: FLK, FLK Zrt.).
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 hozzájárulás alapján: 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 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: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: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:

•

Postai úton reklámküldeményt küldjön: 							

						

•

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

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a jelen módosítási kérelmem tekintetében, annak elbírálása érdekében tettem. A jelen adatkezelési nyilatkozat a korábban esetlegesen tett, eltérő tartalmú nyilatkozatom módosításának is tekintendő, mostantól a jelen felhatalmazásom tekintendő
érvényesnek.
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Csoportos beszedés esetén kérem, a megtakarítást havi rendszerességgel a hónap alábbi napján emeljék le a folyószámlámról:
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bevándorolt

banki átutalás

Száma

-

Értékesítés helye

1

Üzletkötő kód 2

2

Gyakornok kód
Mint üzletkötő igazolom, hogy a szerződő adatait az általa bemutatott
eredeti, érvényes okiratok alapján töltöttem ki, és a jelen adatlapot az
ügyfél előttem saját kezűleg írta alá.
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Tudomásom van róla, hogy jelen szerződésen a fizetési
haladékkal kapcsolatban az érvényben lévő Általános
Szerződési Feltételek 7. §-ban foglaltak az irányadók.
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Lakás-előtakarékoskodó / Törvényes
képviselő sajátkezű aláírása

Hatályos: 2018.05.24-től

magyar

Cikkszám: 01 128 604

Ügyfél példánya

Módosításbejelentés

Mint szerződő, illetve képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítást a saját nevemben,
és a saját vagy a megjelölt, a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozómnak minősülő kedvezményezett javára kezdeményezem. Az adott naptári évben javamra, illetve az általam megnevezett kedvezményezett javára tudomásom szerint más szerződés után nem igényeltek állami támogatást. A szerződéses összeg emelése számlanyitási díjkülönbözettel is jár, továbbá a módosítás díját az aktuális díjtáblázat
tartalmazza. Kijelentem, hogy a megadott adatokban történő változásról tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a FundamentaLakáskassza Zrt.-t (a továbbiakban: FLK, FLK Zrt.).
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 hozzájárulás alapján: 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 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: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: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:

•

Postai úton reklámküldeményt küldjön: 							

						

•

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

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a jelen módosítási kérelmem tekintetében, annak elbírálása érdekében tettem. A jelen adatkezelési nyilatkozat a korábban esetlegesen tett, eltérő tartalmú nyilatkozatom módosításának is tekintendő, mostantól a jelen felhatalmazásom tekintendő
érvényesnek.
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Kelt
Üzletkötő aláírása
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Szerződésmódosítási nyilatkozat
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni,
és minden példányt eredetiben aláírni!
-

Szerződésszám

Eredeti szerződéses összeg (Ft)

Fizetési mód változtatás

Szerz. összeg csökkentése

Módozatváltás

Vállalt havi megtakarítás módosítása

Szerz. összeg emelése

Fizetési haladék

Lakás-előtakarékoskodó

Az alábbi feltételeknek megfelelően
kerüljön módosításra a szerződés:

Családi név

FONTOS: Szerződéses összeg módosítása esetén módosulhat a kiutalás időpontja!

Utónév

Szerződéses összeg (Ft)

Születési név

Módozat

Anyja születési neve

Fizetendő számlanyitási díjkülönbözet (Ft)

Születési dátum

év

hónap

nap

Egyéb díjak összesen (Ft)

Születési hely

Vállalt rendszeres megtakarítás (Ft)

Állampolgársága

Fizetési mód
csoportos beszedés

más EGT:

letelepedett

menekült

Lakcím

H -

Irsz.

8

9

10

11

12

13

14

15

Értékesítési csatorna

Település

SZEB

PÉ

AÉ

ÜSZI, Belső munkatárs

u., hsz., em.
Telefon

0 6

Fundamenta-Lakáskassza kód

Mobil

0 6

Partner neve

Adóazonosító jel

Üzletkötő kód

E-mail

Üzletkötő neve

Igazolvány

Üzletkötő telefonszáma

Típusa

csekk

Csoportos beszedés esetén kérem, a megtakarítást havi rendszerességgel a hónap alábbi napján emeljék le a folyószámlámról:

EGT-n kívüli
bevándorolt

banki átutalás

Száma

-

Értékesítés helye

1

Üzletkötő kód 2

2

Gyakornok kód
Mint üzletkötő igazolom, hogy a szerződő adatait az általa bemutatott
eredeti, érvényes okiratok alapján töltöttem ki, és a jelen adatlapot az
ügyfél előttem saját kezűleg írta alá.

Fizetési haladék

év

hó

naptól

év

hó

napig
év

Tudomásom van róla, hogy jelen szerződésen a fizetési
haladékkal kapcsolatban az érvényben lévő Általános
Szerződési Feltételek 7. §-ban foglaltak az irányadók.

hónap

nap

Kelt

Üzletkötő aláírása
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Hatályos: 2018.05.24-től

magyar

Cikkszám: 01 128 604

Pénzügyi közvetítő példánya

Módosításbejelentés

Mint szerződő, illetve képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítást a saját nevemben,
és a saját vagy a megjelölt, a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozómnak minősülő kedvezményezett javára kezdeményezem. Az adott naptári évben javamra, illetve az általam megnevezett kedvezményezett javára tudomásom szerint más szerződés után nem igényeltek állami támogatást. A szerződéses összeg emelése számlanyitási díjkülönbözettel is jár, továbbá a módosítás díját az aktuális díjtáblázat
tartalmazza. Kijelentem, hogy a megadott adatokban történő változásról tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a FundamentaLakáskassza Zrt.-t (a továbbiakban: FLK, FLK Zrt.).
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 hozzájárulás alapján: 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 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: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: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:

•

Postai úton reklámküldeményt küldjön: 							

						

•

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

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a jelen módosítási kérelmem tekintetében, annak elbírálása érdekében tettem. A jelen adatkezelési nyilatkozat a korábban esetlegesen tett, eltérő tartalmú nyilatkozatom módosításának is tekintendő, mostantól a jelen felhatalmazásom tekintendő
érvényesnek.
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hónap nap

Kelt
Üzletkötő aláírása
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