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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………….. 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása alapján – az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. (Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., Cégjegyzékszám: 01-10-045412, Adószám: 13690027-2-44, a továbbiakban: Adatkezelő) által történő személyes adataim
kezelése tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az alábbiakban megjelölt személyes adataim tekintetében (a kívánt mezőbe tegyen x-et)
vezetéknév és keresztnév (viselt név)
lakcím
vezetékes telefonszám
kapcsolattartó neve
kapcsolattartó vezetékes telefonszáma
állampolgárság
azonosító okmány típusa
azonosító okmányt kiállító hatóság
születési hely
születési név
családi állapot
számlaszám

•

e-mail cím
levelezési / értesítési cím
mobil telefonszám
kapcsolattartó e-mail címe
kapcsolattartó mobil telefonszáma
anya születési neve
azonosító okmány száma
azonosító okmányok képe, másolata / teljes tartalma
születési idő
adóazonosító jel
iskolai végzettség(ek)
IP cím
folyamatban levő büntetőeljárás vagy ítéletek adatai

egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

adatok konkretizálása ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

az alábbiakban megjelölt célból (a kívánt mezőbe tegyen x-et)
ajánlatátadás
szerződéskezelési feladatok ellátása
adatszolgáltatás a tulajdonos felé
kockázatkezelés
meghatalmazások előállítása
biztosítás kötés
banki termékek értékesítése

szerződéskötés előkészítése
bontásvizsgálat
tulajdonosi jogok gyakorlása,
stratégiai szintű irányítási feladatok támogatása
panaszkezelés
minőségbiztosítás
marketing
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•

egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

beleegyezem, hogy az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3.), ill. az Oberbank csoporthoz tartózó társaságok, név szerint Oberlízing Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3.), illetőleg Oberbank AG és
Magyaroszági Fióktelepe (1062 Budapest, Váci út 1-3.) az banki termékekhez vagy pénzügyi szolgáltatásokhoz
kapcsolódó ajánlatairól, továbbá rendezvényeikről postai úton, faxon, telefonon, e-banking oldalon vagy smsben tájékoztasson. Kifejezett hozzájárulásom adom az ilyen típusú ajánlatok e-mailben vagy más elektronikus
úton történő megküldéséhez. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a szerződéses viszonyt.
A Rendeletnek megfelelően, azok Adatkezelő általi kezeléséhez általam jelen nyilatkozattal megadott hozzájárulás visszavonásáig
az Adatkezelő által nyújtott megfelelő tájékoztatás alapján, minden befolyástól mentesen, önkéntesen hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy jelen adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat abban az esetben minősül az adatkezelés
jogalapjának, amennyiben az Adatkezelő egyéb jogalap alapján a személyes adataim kezelésére nem jogosult.
Amennyiben egyéb jogalap alapján az Adatkezelő nem jogosult az Érintett adatainak kezelésére, az Érintett
jogosult az adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen
vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Valamennyi fent megjelölt adatkezelési esetre vonatkozóan kifejezetten felmentem az Ober Pénzügyi Lízing
Zrt-t a banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

Kelt: ……………………………………………, 20………………………………

Aláírás:……………………………………………………..
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