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ADATMÓDOSÍTÓ NYILATKOZAT 

                                                                                     A *-gal jelölt adatok megadása kötelező! 

PÉNZTÁRTAG ADATAI:                                                                                                                        * TAGI AZONOSÍTÓ: 

* Név:  

  Születéskori név:  

* Anyja neve:  * Állampolgárság:  

* Születési hely:  * Születési idő:  

* Adóazonosító jel:  

* Azonosító okmány  
  típusa     

Személyazonosító  
igazolvány 

 
Vezetői  
engedély 

 
 

Útlevél  Egyéb    

  Azonosító okmány  
száma: 

 

  Lakcímkártya száma:  

  Telefon:  E-mail cím:  

  Állandó lakcím:  

  Értesítési cím: 

(Abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben eltér az állandó lakcímtől) 

A MUNKÁLTATÓ/FOGLALKOZTATÓ ADATAI - A MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI! (Munkáltatói hozzájárulás esetén kitöltendő!): 

Munkáltató neve:  

Adószám:  Bankszámlaszám:  

Székhely:    

Ügyintéző neve:  Telefonszáma:  

Kijelentjük, hogy a pénztártag és a 
munkáltató/foglalkoztató adatai a valóságnak 

megfelelnek 

Dátum:  

_________________________ 

Munkáltató cégszerű aláírása 

P.H. 

Tájékoztatjuk, hogy Kedvezményezett módosítása külön nyilatkozaton (teljes bizonyító erejű magánokiratban) tehető meg. Kérje a nyilatkozatot 

munkatársunktól, illetve megtalálható weboldalunkon, a www.erstenyugdijpenztar.hu címen. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen adatkezelési tájékoztatónkat! 

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) a személyes adatokat a pénztártag hozzájárulása, valamint törvény rendelkezése alapján 

kezel. A Pénztár jogosult arra, hogy a belépéssel, a pénztári tagsággal, valamint a pénztári szolgáltatással kapcsolatosan a Pénztár által a 

pénztártagról kezelt személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje, megfelelő adatvédelem és adatbiztonság 
biztosítása mellett. A pénztártag bármikor jogosult megismerni, hogy személyével kapcsolatosan a Pénztár mely személyes adatait kezeli. A Pénztár 

jogosult a Pénztártag belépésével, tagságával, a pénztári szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan nyilvántartott adatait pénztári egyéni számla 
vezetése, a pénztári megtakarítások nyilvántartása, befektetések kezelése, a pénztári szolgáltatások biztosítása, továbbá ellenőrzési és felügyeleti  

célokkal összefüggően, valamint a pénzmosás megelőzése céljából kezelni. A pénztártag tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ha az 

szükséges, kérheti a Pénztár által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy továbbításuk korlátozását, valamint személyes adatainak – kivéve, 
ha az adatkezelés kötelező – törlését vagy zárolását.  Amennyiben a Pénztár, a pénztártag helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét 

nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 
és jogi indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén a pénztártag bírósági jogorvoslattal élhet, vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

Alulírott pénztártag kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban f eltüntetett 

adatokban történt változásokról való tudomásszerzésemtől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Pénztárt. 

Alulírott pénztártag  

 hozzájárulok 

 nem járulok hozzá 

ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban közölt személyes adataim közül nevemet, elérhetőségemet (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím) a Pénztár az 

adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az Erste Bank csoportba tartozó társaságok (melynek pontos felsorolása az Erste Bank 
Hungary Zrt. honlapján megtalálható) számára átadja abból a célból, hogy azok szolgáltatásaikat számomra közvetlenül ajánlhassák fel. 

 

Kelt: …………………………………………………                            ……..………………………………………………… 

Pénztártag aláírása 
 

 

Erste bankfiókban történő leadás 
esetén az átvétel dátuma, bélyegző 
 
…………………………………………
……. 
 

http://www.erstenyugdijpenztar.hu/

