MEGHATALMAZÁS
Meghatalmazó adatai
Alulírott: …………………………………………………………………….……………………...(név)
Születési hely és idő: ………………………………………………………………..………….…………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………...……………….
Lakcím: ……………………………………………………………………….………………………….
alatti lakos (továbbiakban: Meghatalmazó),
meghatalmazom
Meghatalmazott / Közreműködő adatai
Név: ……………………………................................................................................................................
Születési név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési hely és idő: ………………………………………………….……………………..……………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………...…….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………..…………
alatti lakost (továbbiakban: Meghatalmazott / Közreműködő),
hogy a CESSIO Követeléskezelő Zrt (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.) mint jogosult
(továbbiakban: Jogosult) által Meghatalmazóval (velem) szemben a ………………… hivatkozási szám
alatt nyilvántartott tartozásommal összefüggésben, helyettem nevemben és képviseletemben szóban és
írásban általános jogkörrel / meghatározott jogkörrel* (a választott jogkör aláhúzandó) eljárjon és
rám nézve kötelező erővel bíró nyilatkozatot tegyen.
Általános jogkörre szóló meghatalmazás esetén a meghatalmazás kiterjed az előzőekben meghatározott
hivatkozási számon nyilvántartott követeléssel összefüggő bármilyen tartalmú írásbeli és szóbeli
nyilatkozat megtételére. (dokumentumok átadására, nyilatkozat tételre és a Meghatalmazót terhelő
kötelezettségek vállalására, stb.)
Amennyiben a meghatalmazás meghatározott jogkörű, akkor az alábbi jogkörre / jogkörökre terjed ki:
*Jogkör meghatározása, felsorolása: pl.: tartozás összegszerűségével kapcsolatos nyilatkozat
előterjesztése, Jogosult magatartásával, tevékenységével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése,
személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése, tartozással kapcsolatos
írásbeli nyilatkozat megtétele, kérelem előterjesztés.
Ahhoz, hogy az Ön által meghatalmazott harmadik személy a fenti ügylet tekintetében teljes
körűen Társaságunknál eljárjon, a „Meghatalmazott Adatkezelési Nyilatkozata”
formanyomtatvány hiánytalan kitöltése is szükséges.
A meghatalmazást elfogadom:
………………………………………………...
Meghatalmazó

……………………………………………….
Meghatalmazott / Közreműködő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név (olvasható írással):

Név (olvasható írással):

………………………………………………...
Lakcím: ……………………………….………

…………………………………………….…...
Lakcím: …………………………………….…

Tanú aláírása: …..…….……………………….

Tanú aláírása: …………………………………
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MEGHATALMAZOTT ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA
Alulírott:
Születési név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefonszám:

(név)

(továbbiakban: Meghatalmazott / Közreműködő)

mint a(z)
(név)
Lakcím:
ügyfelük által
Meghatalmazott / megjelölt Közreműködő, jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy
kapcsolatfelvétel / kapcsolattartás céljából történő közreműködésem és fenti személyes adataim
megadása önkéntes, a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatáson
alapul.
Tájékoztatjuk, hogy adatait titkosan kezeljük. Fenti adatokat a közreműködés időtartamáig szükséges
mértékben és ideig kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Info tv. illetőleg
GDPR (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései alapján, külön erre irányuló kérelemmel, személyes
adatai kezelésére vonatkozó bővebb tájékoztatás, valamint az adatok helyesbítése, törlése, korlátozása
kérhető. Tájékoztatjuk, hogy az önkéntesen megadott személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, ennek megfelelően Társaságunk haladéktalanul törli ezen adatait 30 napon belül.
Amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy írásban adatvédelmi panaszt
nyújthat be Társaságunk levelezési címére (1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. V. emelet) illetve e-mailcímére
(cessio@cessio.hu). Lehetősége van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: (+36-1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
eljárását, illetve a lakóhelye szerinti törvényszéknél eljárást kezdeményezni. A Társaságunk részére
benyújtott adatvédelmi panaszlevelét haladéktalanul, legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja, majd
tájékoztatja Önt a kivizsgálás eredményéről. Társaságunk adatainak jogellenes kezelésével, vagy az
adatbiztonság követelményének megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozik és azt köteles
megtéríteni az Ön részére, amennyiben a jogsértés jogerősen megállapításra kerül. A panaszkezelési
eljárására vonatkozó részletes szabályokat a Társaság mindenkor hatályos Panaszkezelési Tájékoztatója
tartalmazza, amely elérhető a www.cessio.hu honlapon.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, a CESSIO Követeléskezelő Zrt. továbbiakban jelen nyilatkozaton
megjelölt elérhetőségein veszi fel és tartja Önnel, mint a fent megjelölt Ügyfelünk megbízásából eljáró
Közreműködővel a kapcsolatot, hétköznapokon hetente legfeljebb mindösszesen három alkalommal, reggel
8 és este 20 óra között. Ettől kizárólag abban az esetben tudunk eltérni, amennyiben azt Ön kifejezetten kéri,
és a méltányolható kérése jelentős mértékben nem hátráltatja a kapcsolattartást, illetőleg a követeléskezelési
tevékenységet.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok valósak. Jelen nyilatkozat kitöltésével és
annak aláírásával nyilatkozom, hogy megértettem és tudomásul vettem az abban foglalt tájékoztatást.
Fenti személyes adataimat önkéntesen szolgáltatom, és hozzájárulok az adatkezeléshez, az
adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel / kapcsolattartás céljából. Fent leírtak alapján az adataim
önkéntes szolgáltatásával, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részemre
megtörtént, azt megértettem és tudomásul veszem.
Kelt:

(helység)

(dátum)

Meghatalmazott / Közreműködő aláírása
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