1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Tel: 1/391-4840; Fax: 1/391-4858
levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 821.
honlap: : www.argentafaktor.hu
e-mail: argentafaktor@argenta.hu
cégjegyzékszám: 01-10-045131
Tájékoztatjuk, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. kizárólag hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, eredeti példányban benyújtott
vagy postai úton megküldött Meghatalmazást tud elfogadni, ezért kérjük, Ön, vagy meghatalmazottja szíveskedjen felkeresni az
ARGENTA FAKTOR Zrt-t a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatti székhelyén nyitvatartási időben vagy jelen
nyomtatványt kitöltve és aláírva megküldeni a 1535 Budapest, Pf. 821. postacímünkre.

MEGHATALMAZÁS
MAGÁNSZEMÉLY RÉSZÉRE
Alulírott
Név
Születési hely és idő1
Anyja neve
Lakcím
1

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

(továbbiakban: Meghatalmazó)
MEGHATALMAZOM

Név
Születési hely és idő1
Anyja neve
Lakcím
telefonszám2
E-mailcím2
1
2

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

(továbbiakban: Meghatalmazott)
hogy a………………………………………… szerződésszámon/ügyfélazonosító számon nyilvántartott ügyemben az ARGENTA FAKTOR Zrt.
előtt helyettem és nevemben eljárjon, érvényes jognyilatkozatot tegyen.
Amennyiben a meghatalmazás meghatározott jogkörű, úgy az alábbi jogkörökre terjed ki:
(pl. panaszügyintézés, részletfizetési megállapodás megkötése, adatváltozás bejelentése stb.)
A jogkörök felsorolása:………………………………….......………………………………………………………………………………………..
Jelen meghatalmazás kiterjed a banktitoknak minősülő adatoknak a Meghatalmazott részére történő átadására, melyre az ARGENTA FAKTOR
Zrt-t kifejezetten felhatalmazom és kérem. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Alulírott Meghatalmazó tudomásul veszem, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. a Meghatalmazottként bejelentett személyt mindaddig a
képviselőmnek tekinti, amíg a Meghatalmazó vagy a Meghatalmazott a képviseleti jog megszűnéséről, illetve a módosulásáról a Társaságot írásban
nem értesíti.
Alulírott Meghatalmazott hozzájárulok ahhoz, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. a jelen bejelentőlapon, illetve az általam csatolt mellékletekben
közölt személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje, az ARGENTA FAKTOR Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból,
jogalapokon és törlési határidőkkel. Kijelentem, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem.
………………………. (kelt) ............ év ...........hó ............... nap
…………………………………………………………….
Meghatalmazó
A meghatalmazást elfogadom:
…………………………………………………………….
Meghatalmazott
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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TÁJÉKOZTATÁS
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. tájékoztatja a Meghatalmazottat, hogy az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán alapszik, a Meghatalmazott hozzájárulása
hiányában meghatalmazottként nem járhat el az ARGENTA FAKTOR Zrt. előtt. A Meghatalmazott az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján
hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén
kérheti, hogy a Meghatalmazott által rendelkezésre bocsátott adatokat az ARGENTA FAKTOR Zrt. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban a számára átadja. A Meghatalmazott a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a
visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
A Meghatalmazott által megadott személyes adatok kezelője az ARGENTA FAKTOR Zrt. (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27). Az adatvédelmi
tisztviselő elérhetősége: argenta@dataprotection.eu
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. az adatokat harmadik országba nem továbbítja, automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást nem végez.
A Meghatalmazott vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a
Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
is megindíthatja.
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.
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