PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 50. Tel.: (1) 478 4000
Web: www.pannonianyp.hu Adószám: 18067879-2-42

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ
AZONOSÍTÁS
Pénztárnál korábbi bejelentésem alapján nyilvántartott azonosító adatok:

Előnév:

      Vezetéknév:

   

            Utónév:

Születési hely:

    Születési idő:                                 év                     hó                    nap

Pénztári (tagsági) azonosító:

vagy

Adóazonosító jel:

MÓDOSULT ADATOK ÉS NYILATKOZATOK
Előnév:

      Vezetéknév:

   

Adóazonosító jel: 					

            Utónév:
Neme:

  férfi    

  nő          Állampolgársága:

Kérjük, csatolja a változást igazoló okirat (személyazonosságot igazoló okmány, lakcímet igazoló okmány,
házassági anyakönyvi kivonat, adókártya, egyéb okirat) másolatát a változás bejelentőhöz!
Lakcím:
Tartózkodási hely (lakcím hiányában):
Értesítési cím:
E-mail:							

Telefon:

/

			

Bankszámlaszám*:
(* egyéni tagdíjutalás esetén kérjük megadni)

Személyazonosságot igazoló okmány típusa (Csak az egyiket jelölje meg!)
Személyazonosító igazolvány		

Kártya formátumú vezetői engedély

Útlevél				

Tartózkodási jogot igazoló/Tartózkodásra jogosító okmány

száma és jele: 						

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:

Érvényesség vége:

					

* Külföldi állampolgár esetében útlevél, vagy személyi igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.
Alulírott bejelentem, hogy adataimban a fent közölt változások történtek. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a személyi
adataimon túl a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányaim számát a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (Pmtv.) 7. §-a szerint
nyilvántartásaiban rögzíti. Tudomásul veszem, hogy az okmányaimról benyújtott másolatokat a Pénztár megőrzi. Felelősségem tudatában tudomásul veszem, hogy a Pmtv. 12. § (3) bekezdésének előírása
alapján a személyi adataimban, illetve okmány adataimban bekövetkező változást a megváltozást követő öt munkanapon belül a Pénztárnak be kell jelentenem.

Kelt:

,

év

hó

nap

										

_______________
pénztártag aláírása

NYILATKOZAT E-MAIL CÍM KEZELÉSÉRŐL

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár marketing és egyéb tájékoztatási célú adatkezeléséről szóló tájékoztatóját
(Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár marketing és egyéb tájékoztatási célú adatkezeléséről, továbbiakban: Tájékoztató) megismertem. A Tájékoztató
ismertében és annak alapján ezennel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár a alább megadott nevem és e-mail címem a Tájékoztatóban
foglaltak szerint az alábbi célból kezelje:
E-mail cím:
Számomra általános tájékoztatót, hírlevelet küldjön:				
Számomra személyre szabott tájékoztatót, hírlevelet küldjön:			
Számomra nyereményjátékokra, akciókra vonatkozó tájékoztatót, hírlevelet küldjön:
Kérdőíves megkereséssel éljen:

igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások
külön-külön is, bármikor és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatók
-  levélben a Pannónia Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest Pf. 50. címen,
-  epapir@pannonianyp.hu címre küldött (AVDH-hitelesítéssel, vagy egyéb elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumban),
-  a Pénztár honlapján elérhető PannonPortT Tagi portálon belül küldött üzenetben,
- vagy a PannonPortT Tagi portálon elérhető nyilatkozat felületen.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájárulásomon alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kelt:

,

év

hó

nap

										

_______________
pénztártag aláírása
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