EOS Faktor Zrt.

ADATBEJELENTŐ/ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYILATKOZAT
A jelen nyilatkozatot személyes adatainak naprakészen tartása végett, kérjük, hogy olvashatóan,
nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni Társaságunknak postai úton (1438
Budapest, Pf. 400) vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@eos-hungary.hu e-mail címre vagy
személyesen leadni a 1132 Budapest, Váci út 30. 2. emeleten található ügyfélszolgálatunkon.
AZONOSÍTÁSI ADATOK
Név
Születési név
Születési hely és idő
Anyja neve
Levelezési cím
Telefonszám*
E-mail cím*
*Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fent megadott telefonszámot és e-mail címet 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,az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően az EOS Faktor Zrt. a nyilvántartott követelés vonatkozásában a
velem való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából használja. A fenti adatok megadása önkéntes, az
adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájáruláson alapul. Kifejezetten hozzájárulok
továbbá ahhoz, hogy a GDPR előírásainak megfelelően az EOS Faktor Zrt. mellett a vele szerződéses
jogviszonyban álló adatfeldolgozó kezelje a megadott adatokat a fenti cél érdekében. Ez az adatkezelés kizárólag
a követelés érvényesítésének érdekében, a hatékonyabb kapcsolattartás céljából valósul meg. Az EOS Faktor Zrt.
a megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az ügy zárásáig őrzi meg. Tudomásul
veszem, hogy a fent megadott, hozzájárulás jogalappal kezelz személyes adatokhoz kizárólag az EOS Faktor Zrt.
és az általa megbízott adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró személyek férhetnek hozzá a feladatuk ellátása
érdekében. Jogom van kérelmezni a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy
kezelésének korlátozását, valamint megillet az adathordozhatósághoz való jog. Tudomásul veszem, hogy a
hozzájárulást bármikor visszavonhatom az EOS Faktor Zrt. elérhetőségeinek bármelyikén. Ebben az esetben az
EOS Faktor Zrt. indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a megadott adataim helyre nem állítható módon történő
törlése iránt. Elfogadom, hogy a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak
visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása
esetén a visszavonás miatt az EOS Faktor Zrt. részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érhet.
Tudomásul veszem az EOS Faktor Zrt. tájékoztatását, hogy jogellenes adatkezelés észlelése esetén a jogellenes
adatkezelés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehetek, valamint
bírósághoz fordulhatok.
Az EOS Faktor Zrt. bővebb Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a honlapon (https://hu.eossolutions.com/customer-information.html), illetőleg a személyes ügyfélszolgálaton (cím: 1132 Budapest, Váci út
30.). Az aláírásommal kijelentem, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, a további információkat
tartalmazó Adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről tudomást szereztem, a tájékoztatókban foglaltakat kifejezetten
elfogadom és hozzájárulásomat adom a csillaggal jelölt adatok kezeléséhez.
Kelt, …………………………., 20…… év ………………………. hó …… napján

…………………………………………………..
Fogyasztó aláírása

EOS. For a debt-free world

Tanúk közreműködése kötelező, amennyiben nem az EOS Faktor Zrt. ügyintézője előtt történik a
nyomtatvány aláírása!
Előttük, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (EOS Faktor Zrt. tölti ki):
További ügyintézésre átvettem:
Dátum:

Ügyintéző neve és aláírása

