Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez
Alulírott, ........................................................... (lakcím/székhely :...............................................................................
szül. hely, idő:.................................................................................../cégjegyzékszám: .........................................) jelen
nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 56., Cg.: 01-10-043900, a továbbiakban: Bank) és hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank, a köztem és a Bank között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Bank tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot,
információt, dokumentumot, személyes adatnak és banktitoknak minősülő – különösen a személyemre (név, lakcím/székhely, születési dátum, születési hely, anyja neve, ügyfélazonosító, személyi igazolvány száma, lakcímkártya
adatai, adóazonosító jel/adószám), adataimra, velem kapcsolatos információkra, tényekre, megoldásokra, vagyoni
helyzetemre, a Bankkal kötött szerződéseimre, számlám egyenlegére, forgalmára vonatkozó – adataimat, (a továbbiakban: személyes adat) ügynöke (UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cg.: 01-10041348, a továbbiakban: Ügynök) részére a Bank, mint megbízó és az Ügynök, mint megbízott között 2009. március
18-án megkötött megbízási szerződésben (a továbbiakban: Megbízási szerződés) foglalt szolgáltatásnyújtás (a Bank
Megbízási szerződésben foglalt termékeinek Ügynök általi közvetítése) megfelelő teljesítése céljából átadja.
Hozzájárulok továbbá, hogy az Ügynök a fentiek szerint átadott személyes adataimat - a fentebb meghatározott
szolgáltatás teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben - a Bankkal fennálló jogviszonyom megszűnéséig és
azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom az Ügynököt, hogy a köztem és a Bank között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban a hatóságok, az állami szervek és egyéb illetékes harmadik személy részére banktitkot érintő
adatot, információt szolgáltasson a vonatkozó jogszabályok és vonatkozó szerződéses kötelezettségek alapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom továbbá az Ügynököt, hogy a köztem és a Bank között
fennálló jogviszonnyal kapcsolatban bármilyen szerződés, egyéb okirat esetleges közjegyzői okiratba foglalása céljából a közjegyzői okiratba foglaláshoz szükséges valamennyi információt, adatot átadjon az eljáró közjegyző részére.
Tudomásul veszem, hogy adataimat az Ügynök titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve
az Ügynök jelenlegi és jövőbeni fiókhálózatában dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem
ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Banktól, illetve az
Ügynöktől tájékoztatást kérhetek, illetve kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy
törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés
esetén pedig bírósághoz fordulhatok.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet az UniCredit Bank Hungary Zrt./Ügynök
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. sz. alatti elérhetőségen tehetem meg.
Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.
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