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PÉNZTÁRTAG ADATAI
Kérjük, nagy nyomtatott betűkkel kitölteni!
Tagi azonosító:
Adóazonosító jel:
Név:
Születési név:
Születési hely/idő:

év

hó

nap

Anyja neve:
Állandó lakcím:
Értesítési cím*:
Telefon:
*A Pénztár a nyilvántartásában szereplő értesítési címét az Ön által itt megjelölt címre módosítja

NYILATKOZAT ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL (MARKETING NYILATKOZAT)
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok - különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor
módosíthatom illetve visszavonhatom -, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adataimat a Pénztár az Erste
Bank csoportba tartozó társaságok (melynek pontos felsorolása az Erste Bank Hungary Zrt. internetes honlapján
megtalálható) számára átadja abból a célból, hogy ezen társaságok személyre szabott ajánlatok kidolgozása és
ajánlattétel, valamint termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése, illetve marketing célú
megkeresés céljából felhasználják. A fentiekben részletezett célból az alábbi csatornákon engedélyezem a
megkeresést:
E-mailben

Telefonon

Sms-ben

Levélben

Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulás, külön-külön csatornára is, bármikor korlátozás és indoklás nélkül
a Pénztárhoz (annak levelezési címére) címzett levélben, a Nyilatkozat kitöltésével illetve megküldésével
visszavonható.

Dátum: .............................................................

Pénztártag aláírása: ...................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

………………………………

Név:

………………………………

Lakcím:

………………………………

Lakcím:

………………………………

Aláírás:

………………………………

Aláírás:

………………………………

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL
Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation,
GDPR), valamint a mindenkor hatályos az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§ (4) bekezdése
alapján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő az Adatvédelmi
tájékozatóban ismerteti meg tagjaival, illetve a Pénztárba belépni szándékozókkal, továbbá az egyéb
érintettekkel a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályozását.
A Pénztár a vele szerződéses jogviszonyban álló, az Erste Csoport (melynek pontos felsorolása az
Erste Bank Hungary Zrt. internetes honlapján megtalálható) tagjaival közös adatkezelést végez, a
pénztártag kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján jogosult a Felek között létrejött
együttműködési megállapodás teljesítése érdekében személyre szabott ajánlatok kidolgozása és
ajánlattétel, valamint termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából a
következő személyes adatokat átadni:
 pénztártag neve,


születési név,



születési hely, idő;



állampolgárság;



lakcím,



levelezési cím,



telefonszám,



e-mail cím;



belépés jogcíme (be-, illetve átlépő);



tagsági jogviszony keletkezésének időpontja;



pénztártag által vállalt havi tagdíj összege;



pénztártag belső, egyedi azonosítója;



adóazonosító jel;



önkéntes nyugdíjpénztári rendszerbe lépés dátuma; (átlépett tagok esetében);



pénztártagi tagdíj tartalmaz-e munkáltatói hozzájárulást, munkáltatói tagi hozzájárulás
összege;



pénztártag számláján történő jóváírások (tagdíj /dolgozói vagy munkáltatói/, eseti befizetés,
adomány, adó visszatérítés) összege és dátumai;



befizetés módja (pl.: csekk, utalás, csoportos beszedés);



pénztártagi egyéni számla egyenlege;



kifizetések és azok dátuma;



tagi lekötés összege, dátuma;



szabadon felhasználható egyenleg;



tagi kölcsön dátuma, összege, futamideje;



a pénztártag egyéni megtakarítása mely portfólióban került befektetésre,



elektronikus iratküldésre való regisztráció és dátuma.

