Ingatlan értékesítési megrendelő

1. Ügyfél neve*

2. Megrendelő állampolgársága*

3. E-mail:*

4. Telefonszám (pl.: 06201234567):*

5. Személyi igazolvány száma*

6. Lakcím - Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet (pl.: 1111 Budapest, Fő utca 1.):

7. Milyen célból tölti ki űrlapunkat?* (Eladás vagy Bérbeadás)

8. Hol helyezkedik el ingatlan? *
Budapest (kerület)

Vidék (megye)

Település

9. Milyen építésű az ingatlan?* (Tégla, panel, könnyű szerkezetű, egyéb)

10. Milyen típusú az ingatlan?* (Lakás, Ház, Telek)

11. Mekkora az ingatlan alapterülete?* (nm)

12. Ingatlanban található szobák száma?*

Megjegyzés

Aláírás:

Adatkezelési hozzájárulás*
Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatomban szereplő 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. sz. rendeletének (GDPR) megfelelően az igényelt termék, illetve szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatosan kezelje, továbbá az igényelt termék, illetve szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan
közreműködő, megbízott, adatfeldolgozó részére továbbítsa.
Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem.
Adatkezelési tájékoztató ***
** A személyes adatok kezelésének jogalapja önkéntes hozzájárulás, az adatkezelés célját tekintve a
termék, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez
kapcsolódik. A kezelt adatkör: a jelen nyilatkozatban meghatározott személyes adatok.
Az Adatkezelési tájékoztató letölthető innen.
A személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végző munkavállalók és a
közreműködők, megbízottak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti esetekben harmadik
személyek ismerhetik meg és a kezelt adatok ezen - adatkezelési hozzájáruláson továbbá törvényi
rendelkezésen alapuló - személyi kör részére továbbíthatók. Az adatok kezelésének időtartamára a
vonatkozó jogszabályokban foglalt időtartamok és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a Takarékbank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Zrt., a
Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. a honlapján közzétett általános panaszkezelési eljárásrend
szerint panasszal lehet élni, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott a hozzáféréshez való
jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez ,,az elfedéshez való jog”, az adatkezelés korlátozásához való jog
kezdeményezése is rendelkezésre álló joga az érintettnek. Az adatkezelésről és az érintett jogairól
bővebben az Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat.
Külön is felhívjuk szíves figyelmemét a Takarékbank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Zrt., a Takarék Ingatlan
Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. honlapján közzétett részletes írásbeli adatkezelési tájékoztató
tanulmányozására.
Egyebekben az Infotv.-ben, a 2016/679. számú Európai Parlament és Tanács által kibocsátott általános
adatvédelmi rendeletben és más jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.

