
 

AZ ADATOK ALANYI JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSI ŰRLAPJA 

  

Név*:  .....................................................................................................  

Telefonszám*:  .................................................................................................  

Vezetéknév*:  ...................................................................................................  

E-mail*:  .....................................................................................................  

Cím*:  .....................................................................................................  

Ország  .....................................................................................................  

Jelölje meg, hogy az: 

 ügyfelünk 

 munkavállalónk 

 beszállítónk 

 munkavállalásra jelentkező személy 

Ezek az információk segítenek gyorsabban és hatékonyabban intézni az Ön indítványát. 

A jelen űrlap a személyes adatai védelmének vállalati alapelveiből eredő jogai érvényesítésére, vagy 
bármilyen egyéb indítvány benyújtására szolgál a szolgáltatásaink minőségének növelése érdekében. 

Kérjük, jelölje be az érvényesíteni kívánt jogot vagy jogokat a személyes adatok védelmének 
alapelvei értelmében: 

 hozzáférés joga 

 javítás joga 

 törlés joga 

 korlátozás joga 

 kifogás joga 

 adathordozás joga 

 egyéb kérdés vagy indítvány 

Ezen az űrlapon egynél több jogot is érvényesíthet. 

Kérjük, hogy a javítás, a törlés, a korlátozás vagy a kifogás jogának érvényesítése esetén közölje, 
hogy pontosan miben látja az adatai hibáját, minek alapján kéri az adatai törlését, kezelésének 
korlátozását, vagy milyen okból emel kifogást: 

  ...................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................   



 

 

Minden kérelmét vagy indítványát egy hónapon belül megválaszoljuk. Ha a kérelme vagy az 
indítványa szokatlanul bonyolult lesz, és az ügyintézéséhez harmadik alanyoktól kell információt 
gyűjtenünk, a kérelme vagy indítványa ügyintézésének határideje meghosszabbodhat, legfeljebb 
azonban két hónappal. Ennek tényéről azonban a benyújtástól számított egy hónapon belül értesítjük, 
a válaszadásunk elhúzódásának indoklásával együtt. 

A kérelmének vagy indítványának megfelelő ügyintézése céljából fontos, hogy megbízhatóan 
azonosítsuk. Ebből a célból fontos, hogy minden fenti adatot kitöltsön. Ha azonban ezek az adatok nem 
tennék lehetővé a pontos azonosítását, a kapcsolattartási adatain keresztül adatpótlást fogunk kérni. 
Ilyen esetben a kérelem ügyintézésnek idejét az adatpótlástól kezdjük meg. 

Végül kérjük, válassza ki, hogy a kérelmét vagy indítványát az Ön által megadott e-mail címen keresztül 
elektronikusan vagy papíralapon óhajtja intézni. A papíralapú ügyintézés esetén a meghatározott 
határidőn belül ajánlott levelet küldünk Önnek. 

 Elektronikusan 

 Papíralapú formában 

* A „*“-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek kitöltése nélkül az űrlap nem küldhető el. 

 


