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Tisztelt Adatkezelő!

Álulírott
Név: '

A beazonosításához szükséges további

adatokx

:

a tetmészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmétőI és az
ilyen adatok szabad árarnlásáó| valamint a 95/46/EK irányelv hatá|yon kívül helyezésérőI szőlő
az Burőpai Patlament és aTanác. (EU) 201,6/679 Rendeletében (a továbbiakban: ,,Rendelet'')
foglalt jogaimmal é|ve az alábbi kérelmet terjesztem elő.

Az

érvényesítenikívánt édntetti iog*:

l

Hozzáférést jog
Másolat tendelkezéséte bocsátásához való jog
Helyesbítés hez v alő

1

o

g

Törléshez való jog

.

I(orlátozáshoz való jog

'
l

Adathotdozhatóságboz való jog

'

Egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése,észrevételeik megtétele

Tiltakozáshozvalőjog

Jelen kérelmemmel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkeze|őtől az alábbi elérhetőségi címre kérem:

..... . . (e-matJ' cím ésf var'y levelezési cím)

Tisztelettel,

"....

naplan,

A|átrás

(Á kérelem tárgyátőI fliggően a részletes kifejtés a következő oldalokon.)
*

-

Lz ?zonositáshoz

szűkséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, szűletési idő, stb.

A megfeleló aláhúz.andó.
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A kételem tátgya

I.

Hozzáfétési iog gyakorlása esetén

Tájékoztatás kérek atrő|,hogy személyes adataknnakkezelése folyamatban van-e.

Ámennyiben az adatkezelés folyamatbanvan,hozzáféréstkétek az alábbi személyes adatokhoz:

Az adat, amihezhozzáfétést kérek

Adat megnevezése (ol. név)

Az

adatkezelésre vonatkoző következó információkh oz kérek bozzáférést*

^)

:

az adatkezelés céljai;

b)

az éintett személyes adatok kategőriái;

.)

azon címzettek vagy címzettek kategőiái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte

vagy közölni

Íogtra,

ideétwe külónösen

a

hatmadik otszágbeli

'

cfunzetteket, illetve a nemzetközt szewezeteket;

d)

a személyes adatok tárolásánakteÍvezettidőtartama,vagybaeznemlehetséges,

időtartam meghatározásának szempontjai;

.)

egyéb:

Másolat rendelkezéséte bocsátásához való iog gyakorlása esetén

Az alábbiiratok

máso|atának kiadását kérem:

Itat. dokumentum mesnevezése

' A megfelcló aláhttzandő
,

,',.,,',.,.'.
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ezen

II.
Az

Helyesbítéshez való jog gyakorlása esetén

alábbi adatok helyesbítésétkétem:

Helvesbíteni kívánt adat

III.
Az

Helvesbített. úi adat

Tötléshez való iog gyakorlása'esetén

aIábbi adatok törlését kétem:

Az

Adat megnevezése (pl. név)

Iv.

adat, aminek a tötlését kérem

Korlátozáshoz valő iog gyakotlása esetén

A'z alábbt adatok koiátozását kérem:

Az adat, aminek akotlátozátsát kérem

Adat mesnevezése (pl. név)

AkorLátozást az alábbi indokból kérem;

a)

vitatom a személyes adatok pontosságát (ez esetbe n akoriátozás arra az időtafiamta
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkeze|ő e|Ienőnzze a személyes adatok

pontosságát),
b)

az adafkezelés jogellenes, és ellenz em az adatok törlését' ehelyett kérem azok
f

.)

/

elhaszná|ásánakkorlátozását;

az Adarkezelőnek mát nincs szüksége

a személyes adatokta adatkezelés cgljából, de

vagy védelméhez;vagy
igénylefrr azokat jogi igények előter1esztéséhez, érvényesítéséhez

,.,,.,.1^''.,

*,,"

,]i
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d)

titakoztam az adafkezelés ellen (ez esetben akotlátozás aÍÍaaz időtafiamta vonatkozik,
amíg megállapításta nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e

az érintett jogos indokaival szemben).

v.

Adathordozhatóságltoz valő iog gyakotlása esetén

Él''ikír.áno k az

adathot do zhatő s ágho z v alő

j

o

gommal az alábbiak

Az

Adat megnevezése (pl. név)

s

z

ednt

:

adat, aminek vonatkozásában az

adathotdozhatóságot

gvakorolni kívánom

A

fent megjelölt adatot az a|ábbi formában és módon (fotmátum pontos megjelölése) kérem
rendelkezésre bocsátani:

Amennyiben ez technikailag megvalósítható kérem, hogy a fent megjelölt személyes adataimat
közvetleniil az alábbi (új) adatkeze|őböz továbbítsa az Adarkeze|ő:

Adatkezelő megnevezése
Név:
Cím. ahová a továbbítást kérem:

VI.

Tiltakozáshoz valő iog gyakorlása esetén

Tiltakozom az alábbt adatkezelés ellen:

VII.
Az

Egyéb' az adatkezeléssel kapcsolatos t'őiékoztatás kéréSe,észrevétqleik megtétele
a

adatkezeléssel kapcs ola tos alábbi tájékoztatást kérem:

18

Az

adatkezelé

s s

el kap

cs

ola to

s alábbi

és z

rev ételt te
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s

z

em

:

