
Hozzájáruló nyilatkozat személyes- és különleges adatok kezeléséhez


Társaságunk üzletpolitikája alapján, amennyiben az adós Társaságunknál méltányossági eljárást/fizetési halasztást/részletfizetési kérelmet kíván benyújtani, a kérelem elbírálása során figyelembe vesszük különösen az érintett kedvezőtlen vagyoni, jövedelmi viszonyait.  

Szerződésszám: ………………………………..

Alulírott ………………………………… (név) ezúton nyilatkozom, hogy KIFEJEZETTEN MEGTAGADOM az adatkezelést a fenti adatkörre vonatkozóan, amely szándékomat az alább található négyzetben [X] jelölés elhelyezésével fejezem ki: 

c A fizetési nehézséget eredményező jövedelmi és vagyoni viszonyaimra vonatkozó adatok kezelését MEGTAGADOM

Tudomásul veszem, hogy amennyiben kifejezetten nem tagadtam meg a fenti adatkörökre vonatkozó DEFACTORING Zrt. adatkezelését, abban az esetben jelen okirat aláírásával hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy a DEFACTORING Zrt.-nek megküldött levélben általam leírt adatokat a DEFACTORING Zrt. abból a célból kezelje, hogy azokat a méltányossági/fizetési halasztási/részletfizetési kérelem iránti döntéshozatal során figyelembe vegye.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a fenti adatkörök tekintetében hozzájárulásomat a DEFACTORING Zrt.-nek nem adtam meg, abban az esetben a DEFACTORING Zrt. a hatályos adatvédelmi rendelkezések alapján az általam ilyen tartalmú levelet vagy levélnek azt a részét köteles megsemmisíteni és a méltányossági/fizetési halasztás/részletfizetési kérelem iránti döntéshozatal során ezek figyelmen kívül hagyásával döntést hozni. 

Jelen okirat aláírásával hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy kérésemre a DEFACTORING Zrt. a ………………………………………. telefonszámon visszahívást kezdeményezzen, valamint ……………………………………….        email címen levelezést folytasson.

Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozattal megadott kezelt adatok körére vonatkozóan hozzájárulásomat bármikor a DEFACTORING Zrt.-hez intézett nyilatkozattal visszavonhatom. 


Kelt: …………………………………, …………… év …… hó ……. nap


								………………………………………………………….
	            Aláírás










A DEFACTORING Zrt. a személyes adatokat az ügyfél és a Társaság közötti jogviszonyból eredő követelések megszűnését követő legalább öt évig kezeli. Jogszabály rendelkezése alapján az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a hozzájárulással gyűjtött adatokat nyomban töröljük. 
Adatkezelő: A DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1122 Budapest, Ráth György utca 56.
cégjegyzékszám: 01-10-043-981
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
adószám: 11775173-2-43
e-mail: jog@defactoring.hu
telefon: 06-1-489-4790
honlap: www.defactoring.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pék Edina Csilla
levelezési cím: 1122 Budapest, Ráth György utca 56. 
e-mail: pek.edina@defactoring.hu
telefon: 06-1-489-4761
Tájékoztatjuk, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 
Amennyiben Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban panaszt kíván előterjeszteni, azt Társaságunknál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgat@naih.hu) is megteheti. 
A követeléskezelés során kérésére részletes tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, zárolását, illetve tiltakozhat azok kezelése ellen.  Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók köréről, illetve az adatkezelés során megillető jogairól további részletes tájékoztatót honlapunkon (www.defactoring.hu) a Rólunk / Szabályzatok menüpont alatt érheti el, illetve adatvédelmi tájékoztatónkat kérés esetén, térítésmentesen postai úton megküldjük.


