2 eredeti példányban kérjük kitölteni!

Kivonat a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseibıl
Értelmezı rendelkezések:
- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı
azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet;
- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı kezeléséhez;
- adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mővelet vagy a mőveletek összessége, így például
győjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl.

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
Önkéntes adatszolgáltatás
Alulírott (név):

………………………………………………………

Lakcím:

…………………………………………………………………………..

Pénztári az.

…………………..

jelen nyilatkozat aláírásával
kifejezett hozzájárulásomat
adom ahhoz, hogy a Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár itt közölt személyes
adataimat tagsági jogviszonyom megszőnését követıen további öt évig kezelje és felhasználja annak
érdekében, hogy engem a pénztár tevékenységérıl, eredményeirıl, a mőködésével kapcsolatos
változásokról, továbbá esetleges ismételt Gyöngyház Önk. Nyugdíjpénztári tagság létesítése érdekében
tájékoztasson.
Egyidejőleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár a tájékoztató leveleket megadott lakcímemre vagy
elektronikus elérhetıségemre megküldje.
Jelen nyilatkozatot annak ismeretében adtam ki, hogy jogomban áll tájékoztatást kérni személyes adataim
kezelésérıl, valamint kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését, továbbá hozzájárulásomat írásban bármikor díjmentesen visszavonni.
Amennyiben a Pénztár kérelmem alapján meghozott döntésével nem értek egyet, az ellen - annak
közlésétıl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhatok.
Dunaújváros, ……………………………
Tanuk:
Név: ……………………………………..
Lakcím: ………………………………….
……………………………………..
Aláírás: ……………………………………

…………………………………
pénztártag aláírása
Név: ……………………………………..
Lakcím: ………………………………….
……………………………………..
Aláírás: ……………………………………

