LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ NYILATKOZATA
ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. FELÉ

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ÉS SZERZŐDÉSE ADATAI
Név:
Szerződésszám:

L

Adóazonosító jel:

A szerződésszám megadása nélkül a nyilatkozatot nem áll módunkban feldolgozni!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Lakástakarékpénztár adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartásba vette, az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk, az adatvédelmi nyilvántartási számok megtalálhatóak a www.aegonlakastakarek.hu oldalon.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján önkéntes hozzájáruláson alapul, korlátozás
és indoklás nélkül visszavonható.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a visszavonó nyilatkozatának beérkezéséig tart.
Az adatkezelés célja, adatkezelésre jogosultak köre:
A hozzájárulás alapján az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatai, valamint a Lakástakarékpénztár szerződéses közvetítő partnerei kezelik az adatait a lenti pontokban
megfogalmazott célból. Az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatainak, a közvetítő partnereknek és adatfeldolgozóknak a listáját a Lakástakarékpénztár honlapján teszi
közzé.
Az érintett jogai és érvényesítésük:
Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését.
Az érintett jogai megsértése esetén a NAIH-hoz és bírósághoz fordulhat. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

HOZZÁJÁRULÁS
Az adatkezelés időtartama visszavonó nyilatkozatom Lakástakarékpénztárhoz való beérkezéséig tart.
Az adatok kezelésével, tárolásával, feldolgozásával, kiadásával, valamint a jogorvoslati jogokkal kapcsolatban kapott tájékoztatás alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a
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az általa megbízott közvetítő (ügynök) részére a Szerződés teljesítése, ellenőrzése, érvényesítése, a Lakás-előtakarékoskodóval való kapcsolattartás
érdekében a Szerződésre vonatkozó és a Szerződés alapján vezetett nyilvántartásokban található, személyes adataimat, elérhetőségemet, valamint a
megtakarítási számlával kapcsolatos, banktitoknak minősülő adataimat átadja;

a Szerződéssel kapcsolatos, továbbá kockázatelemzési, marketing, közös ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése céljából, kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással személyes jellemzőimet értékelje, elemezze, azzal a feltétellel, hogy kérelmemre az
alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok és álláspontom kifejthetem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakástakarékpénztár az Aegon Cégcsoport tagvállalatai, valamint az értékesítéssel megbízott közvetítők részére a szerződéses jogviszony során
rendelkezésre bocsátott, a személyemmel, a beﬁzetéseimmel kapcsolatos adatokat, valamint a megadott elérhetőségemet
kockázatkezelési célból, valamint az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából kiadja, valamint, hogy az Aegon
Cégcsoport tagvállalatai az átadott adataimat ezen célból a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig kezeljék; valamint
marketing- és üzletszerzési célból kiadja, engem a Lakástakarékpénztár, valamint az Aegon Cégcsoport tagvállalatai saját és harmadik fél termékeivel kapcsolatban
marketing, értékesítési, piackutatási és ügyfélelégedettség-mérési célból telefonon, levélben megkeressen, illetve
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elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül részemre reklámcélú elektronikus üzenetet küldjön,
és ezen célból – a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig – átadott adataimat kezelje.
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Lakás-előtakarékoskodó aláírása

TANÚK ADATAI
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a lakás-előtakaréskoskodó jelen nyomtatványt előttünk saját kezűleg írta alá, aláírását előttünk sajátjának
ismerte el.
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