ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

AZONOSÍTÁSI ADATOK
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja neve

NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg
is érvényes), VAGY
ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI
ADAT

ADATVÁLTOZÁS UTÁNI ADAT
(csak az új adatot kell
megadni)

Név
Lakcím
Levelezési cím
Telefonszám*
˙E-mail cím*

Kelt, ………………………………., 20…….. év ………………………… hó ………….. napján

…………………………………………………….
Fogyasztó aláírása

INTER-FAKTOR Pénzügyi Zrt.
Cím: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.Telefon: +36-1-328-0708Fax: +36-1-328-0708E-mail: info@interfaktor.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80185/2014

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ
A *-gal jelölt részek esetében: a nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a hozzájárulásán alapul. Az adatok megadásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak
megfelelően az Inter-Faktor Zrt., továbbá az általa megbízott bármely adatfeldolgozó az Inter-Faktor Zrt.- vel
szemben fennálló tartozása vonatkozásában a követelés érvényesítésének érdekében valamint az Önnel
való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, illetve annak során ezen adatokat nyilvántartásba vegye
és kezelje, valamint a követelés érvényesítésének érdekében valamint a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
érdekében azokat használja. A megadott adataiban bekövetkezett változás esetére a kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Inter-Faktor Zrt., továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a megadott
adatok helyébe lépő adatokat is a követelés érvényesítésének érdekében, valamint az Önnel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, illetve annak során nyilvántartásba vegye és kezelje, valamint
a követelés érvényesítésének érdekében és a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás érdekében azokat
használja. Az Inter-Faktor Zrt., továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a megadott adatokat kizárólag a
követelés érvényesítésének érdekében az Önnel való hatékonyabb kapcsolattartás céljából használja fel, az
adatkezelés hozzájárulásának a visszavonásáig, visszavonás hiányában az ügy lezárásától számított 5 évig
tart. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen nyilatkozatával megadott
hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Inter-Faktor Zrt. elérhetőségeinek bármelyikén. Ebben az
esetben az Inter-Faktor Zrt. indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a személyes adatai helyre nem állítható
módon történő törlése iránt; a hozzájárulása visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulásán alapuló, az
annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulása
visszavonása esetén a visszavonás miatt az Inter-Faktor Zrt. részéről semmilyen hátrányos
jogkövetkezmény nem érheti. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elektronikus úton történő kapcsolattartás
kockázatokat hordoz, amelyből eredő esetleges következményeket Ön viseli.
A nyilatkozatban szereplő egyéb adatok tekintetében az adatkezelés szabályait az Inter-Faktor Zrt.
www.interfaktor.hu honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
A nyomtatványban megadott adatok helytállóságának igazolására szolgáló személyazonosító okmányok
másolatának átadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Inter-Faktor Zrt. a másolatokat kezelje a fent
megadott adatok ellenőrzése céljából.
A nyomtatványon megadott adatokhoz kizárólag az Inter-Faktor Zrt. és az általa megbízott adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró személyek férhetnek hozzá a feladatuk ellátása érdekében Ön, mint érintett
kérelmezheti az Inter-Faktor Zrt.-nél, mint adatkezelőnél az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint megilleti az
adathordozhatósághoz való jog.
Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés észlelése esetén a jogellenes adatkezelés ellen a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, valamint bírósághoz fordulhat.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően az Inter-Faktor Zrt.
honlapján, a www.interfaktor.hu alatti internetes elérhetőségen található, az Inter-Faktor Zrt. jelen
adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat kifejezetten
elfogadja.
Az Inter-Faktor Zrt. elérhetőségei: Személyes ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9., 3. emelet;
Honlap: www.interfaktor.hu; Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-328-0708; Fax: +36-1-328-0708; E-mail:
info@interfaktor.hu.
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