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ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ
NYOMTATVÁNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy nevének, lakcímének, levelezési címének megváltozása esetén Önnek bejelentési kötelezettsége áll fenn, ezért
kérjük, hogy a fentiek bekövetkezésekor az ARGENTA FAKTOR Zrt-t szíveskedjen írásban a változásról értesíteni jelen nyomtatvány
kitöltésével és az alábbiakban felsorolt dokumentumok csatolásával:
• Névváltozás esetén: személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat vagy egyéb más okmány másolata, amely a névváltozást
tartalmazza
• Állandó lakcím megváltozása esetén: lakcímkártya másolata
• Levelezési cím megváltozása esetén: elegendő a kitöltött adatváltozás bejelentése nyomtatvány eredeti példánya
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatvány eredeti példányát aláírásával ellátva a változást igazoló okirat másolatával együtt küldje
vissza az ARGENTA FAKTOR Zrt. 1535 Budapest, Pf. 821. postacímére, vagy szíveskedjék bemutatni társaságunk 1026
Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatti székhelyén működő ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott személyes adatok kezelője az ARGENTA FAKTOR Zrt. (1026 Budapest,
Hűvösvölgyi út 27.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: argenta@dataprotection.eu
Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, törlési határidőkről jogorvoslati lehetőségekről és az adatkezelés egyéb részleteiről részletes
tájékoztatást találhat az ARGENTA FAKTOR Zrt. honlapján (http://argentafaktor.hu) és a társaság ügyfélszolgálatán
elhelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban valamint az Adatkezelési Nyilvántartásában.

ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSI ADATOK
Szerződésszám/
Ügyfélazonosító
Ügyfél családi és utóneve

Születési neve

Anyja neve1

Születési helye, ideje1

Állandó lakcíme
1

: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § alapján: természetes személyi
azonosító adat.

ÜGYFÉL ADATVÁLTOZÁS UTÁNI ADATAI
(Kérjük T. Ügyfelünket, hogy csak az új adatait szíveskedjen beírni!)
Ügyfél új neve
Állandó lakcím
Levelezési címe
Telefonszám2
E-mail cím2:
2

: megadása nem kötelező

Alulírott kérelmező büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt, fentebb részletezett
adatok a valóságnak megfelelnek és a változást igazoló okirat másolata az eredetivel mindenben megegyező.
………………………………(kelt) ............ év ...........hó ............... nap
………………………………………………….
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
……………………………………………………
1. tanú aláírása

…………………………………………………………….
2. tanú aláírása

……………………………………………………
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

…………………………………………………………….
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

…………………………………………………..
Bejelentett állandó lakcíme

…………………………………………………………….
Bejelentett állandó lakcíme
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