
 

 

 

HOZZÁJÁRULÁS ADATOK ÁTADÁSÁHOZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ 

 

 

Alulírott: 

Név: .................................................................................  

Születési dátum és hely: ..................................................  

Anyja neve: ......................................................................  

 

Cégnév: ...........................................................................  

Székhely: .........................................................................  

Nyilvántartási szám (cg.): ................................................  

 

Erste Befektetési Zrt-nél vezetett számla száma:..................................  

(a továbbiakban: Ügyfél) 

 

ezúton hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 

Népfürdő utca 24-26., Cg.: 01-10-041373 – a továbbiakban: Erste) a Net Média Kiadó és 

Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, 

Polgár u. 8-10., cégjegyzékszáma: 01-10-044439, adószáma: 12527052-2-41 – a 

továbbiakban: Ügynök) részére, az Ügynök Erste részére végzett ügynöki (közvetítői) 

tevékenységével összefüggésben az alábbi személyes adataimat átadja az Ügynök kérésére: 

 

- név 

- lakcím 

- telefonszám 

- email cím 

- Ügyfél azonosításhoz szükséges egyéb adatok (anyja neve, születési dátum, hely, 

jelszó) 

- Értékpapírszámlákkal kapcsolatos információk, beleértve a pénz és értékpapír 

egyenlegeket, valamint a számlán lévő termékek bekerülési árát és idejét, valamint a 

tranzakciókhoz kapcsolódó költségek elszámolását.  

 

Kijelentem, hogy a jelen hozzájárulásomat abból a célból teszem, hogy az Ügynök az Erste 

részére végzett közvetítői tevékenységével kapcsolatosan megkeressen és velem közvetlenül 

is egyeztethessen. Az Ügynök által Erste részére közvetíthető tevékenységeket az Erste 

Üzletszabályzatának a melléklete tartalmazza, amely elérhető a www.erstebroker.hu oldalon, 

valamint kérésre az Erste erről felvilágosítást ad. 

 

A jelen hozzájárulásom nem vonatkozik arra, hogy az Ügynök adataimat a fenti célon kívül 

más adatkezelési, adatfelhasználási vagy adattovábbítási célból használhassa, felhasználhassa, 

így nem vonatkozik arra sem, hogy harmadik személy megbízásából vagy az Ersté-vel való 

ügynöki jogviszonyának megszűnését követően felhasználja. 

 

http://www.erstebroker.hu/


A jelen hozzájárulásom alapján az Ügynök nem jogosult számomra számlakivonatot, 

egyenlegközlőt, egyéb, az Erstével fennálló jogviszonyommal kapcsolatos hivatalos 

kimutatást készíteni, átadni, azokat kizárólag az Erste jogosult számomra megküldeni, 

eljuttatni. Ezt az Ügynökkel folytatott egyeztetések, kapcsolat során figyelembe veszem. 

 

Az Ügynök továbbá nem jogosult a jelen hozzájárulásom alapján nevemben és helyettem 

nyilatkozatot tenni, jogosultságot szerezni, kötelezettséget vállalni. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Ügynök Erste felé végzett közvetítésének a kereteiről, korlátairól 

a www.erstebroker.hu oldalon tájékoztatás érhető el, illetve mind az Erste, mind pedig az 

Ügynök erről felvilágosítást tud adni részemre. 

 

A jelen hozzájárulásom írásbeli visszavonásig, ennek hiányában az Erste és az Ügynök 

közötti ügynöki jogviszony megszűnéséig érvényes. Elfogadom, hogy mind a jelen 

hozzájárulásom, mind pedig annak visszavonása az Erste általi nyilvántartásba vétellel 

hatályosul. Erről az Erste bármikor kérésemre felvilágosítást ad. 

  

 

Kelt: Budapest, ..........................  

 

 

…………………………………………………. 

Ügyfél 

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név……………………………………….. 

Cím……………………………………….. 

Aláírás…………………………………….. 

Név………………………………………. 

Cím………………………………………. 

Aláírás…………………………………….

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Erste által átvéve: 

 

Budapest, ..........................  

Név: ...................................................................  

Aláírás: ..............................................................  

http://www.erstebroker.hu/

