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VÁLTOZÁSBEJELENTŐ NYILATKOZAT 

Név:  

Tagi azonosító:        

Adóazonosító jel:            

MÓDOSÍTANDÓ ADATOK 

Kérjük, csak a megváltozott adatokat szíveskedjen kitölteni! 

Név:  

Születési név:  

Anyja neve:  Neme:  

Születési hely:  Születési idő:  

Állampolgárság:  
Adóazonosító 
jel: 

 

Állandó lakcím:  

Értesítési cím:  

Azonosító okmány 
típusa: 

Személyazonosító 
igazolvány 

 
Lakcímet igazoló 
hatósági 
igazolvány 

 
Vezetői 
engedély 

 Útlevél  Egyéb  

Azonosító okmány 
száma: 

 

Lakcímkártya 
száma: 

 

Telefon:  E-mail cím:  

Egyéb módosítások (kedvezményezett módosítás, elektronikus iratküldés lemondás, fizetési mód, pl. csoportos 
beszedési megbízás módosítás) bejelentése, az erre kialakított nyomtatványokon lehetséges, melyek elérhetőek a 
www.erstenyugdijpenztar.hu weboldalon, a Pénztár ügyfélszolgálatán illetve az Erste Bank fiókjaiban. 

Alulírott Pénztártag kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 
jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról, a tudomásszerzésemtől számított 5 munkanapon belül 
köteles vagyok értesíteni a Pénztárt.  

Amennyiben az azonosításhoz is szükséges (név, születési név, állandó lakcím, azonosító okmány típusa és száma) 
személyes adataiban történik változás, akkor kérjük, hogy a változás bejelentő nyomtatványhoz mellékelje az azonosító 
okmányáról készített másolatot is. Amennyiben okmánymásolat nem kerül benyújtásra, a megváltozott adatok 
módosítása megtörténik, de a korábbiakban történt azonosítás érvényét veszti. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a hátoldalon található adatkezelési tájékoztatónkat! 

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

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:  .................................................................  
 

Név:  ...................................................................  

Lakcím:  .................................................................  
 

Lakcím:  ...................................................................  

Aláírás:  .................................................................  
 

Aláírás:  ...................................................................  
 

Erste bankfiókban történő leadás esetén az átvétel dátuma, 
bélyegző 

 ........................................................................................... 
 ...........................................................................................  

https://www.erstenyugdijpenztar.hu/


TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL 

A Pénztár a személyes adatokat, a Pénztártag belépési nyilatkozat aláírásával történő hozzájárulása, valamint az Európai 

Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR, AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE), valamint a mindenkor hatályos jogszabályi (jelenleg hatályos 

jogszabály: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) előírás rendelkezése alapján kezeli. 

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

Pénztártag személyes adatait 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 továbbá a Pénztártag nyilvántartott adatait a pénztári egyéni számla 

vezetése, a pénztári megtakarítások nyilvántartása, a befektetések kezelése, a pénztári szolgáltatások biztosítása, továbbá 

ellenőrzési és felügyeleti célokkal összefüggően, valamint a pénzmosás megelőzése céljából kezelni. 

A Pénztár az ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott személyes adatokat, valamint minden egyéb, a Pénztártag tagsági 

viszonyával összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát a jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig 

köteles megőrizni. 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. Amennyiben a pénztártag nyugdíjpénztárhoz történő csatlakozásakor tagszervező közreműködött, akkor 

kizárólag a tagszervezési tevékenységhez kapcsolódóan, a pénztártag belépési nyilatkozat aláírásával történő 

hozzájárulása alapján, a tagszervezéshez kapcsolódó tevékenység nyilvántartása céljából, a tagszervezési szerződésben 

rögzítetteknek megfelelően, a Nyugdíjpénztár az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatokat átadhatja a belépési 

nyilatkozaton szereplő tagszervezőnek. 

A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén a Pénztártag bírósági jogorvoslattal élhet, vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat. 
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