ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLET

HELYESBÍTÉS

ÉS KIEGÉSZÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM

1. Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy GDPR Rendelet (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete) 16. cikke alapján
jogosult arra, hogy Társaságunk, mint adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - kiegészítő
nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

2. Személyazonosság igazolása
Tájékoztatjuk, hogy kérelmének benyújtásával egyidejűleg Önnek igazolnia kell személyazonosságát
Társaságunk felé. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ameddig a személyazonosság igazolására nem kerül sor,
Társaságunk nem tud eleget tenni kérelmének!
Amennyiben korábban generált egyedi azonosítóval is lehetséges a személyazonosság igazolása, az iratok
másolatára nincs szükség, a személyazonosságot ezen egyedi azonosító alapján ellenőrizzük.
Tájékoztatjuk, hogy ezen adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges személyazonosság igazolása,
ellenőrzése, mely adatkezelés a kérelem elbírálásának idejéig tart.
Személyazonosságának igazolása:
•

Írásban, vagy e-mailben benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásával egyidejűleg szíveskedjen
személyazonosító iratának és lakcímkártyájának másolatát megküldeni Társaságunk részére.

•

Személyesen előadott kérelem esetén a személyazonosság igazolása a helyszínen történik a
személyazonosító irat és a lakcímkártya bemutatásával. Erről munkatársunk másolatot készít.

3. A kérelem benyújtásának menete
•

Írásban, postai úton való megkeresés esetén: A jelen formanyomtatvány kitöltésével, illetve a fent
megnevezett dokumentumok elküldésével. Fontos, hogy a levelét AJÁNLOTT KÜLDEMÉNYKÉNT adja
fel az Adatkezelési Tájékoztatónkban megadott postacímre!

•

Személyes úton való megkeresés esetén: A jelen formanyomtatvány kitöltésével, illetve a fent
megnevezett dokumentumok legyenek Önnél bemutatás és arról „maszkolt” fénymásolat készítése
céljából.

•

E-mailben küldött kérelem esetén kérjük, hogy a jelen formanyomtatványt kinyomtatva, aláírva és
beszkennelve, valamint a másolatokat csatolmányban küldje el, az Adatkezelési Tájékoztatónkban
megadott email címre.

4. Kiegészítés iránti kérelem
Alulírott …………………………...………., mint kérelmező, kérem, hogy a Társaság, mint adatkezelő az alábbiakkal
egészítse ki hiányos személyes adataimat:

Alulírott …………………………........…………, mint kérelmező kérem kijelentem, hogy a fentieket megértettem és tudomásul
veszem.

.....................................
érintett aláírása
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5. Helyesbítési kérelem
Kérelmének megfelelő intézkedést a kérelem beérkezésétől, de legkésőbb a személyazonosság igazolásától
számított 30 napon belül tesszük meg és eljárásunkról tájékoztatjuk az alábbi lehetséges módokon: (a megfelelőt
kérjük bejelölni)

ÍRÁSBAN, POSTAI ÚTON

E-MAILBEN

SZEMÉLYESEN

Ahhoz, hogy a szükséges tájékoztatást Társaságunk az Ön részére bocsáthassa, kérjük, töltse ki az alábbi
táblázatot:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési idő:
Postacím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Helyesbítendő adat
Tájékoztatjuk, hogy ezen kérelme alapján az általunk kezelt személyes adatairól az információkat díjmentesen az
Ön rendelkezésére bocsátjuk, további igény esetén az Adatkezelési Szabályzatunkban foglaltak alapján járunk
el! Az Ön által jelen kérelemben megadott adatokat kizárólag a kérelemben foglaltak teljesítése céljából, a
Társaságunk munkatársai a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

1. Nyilatkozatok
Alulírott ………………...........…………….., mint kérelmező tudomásul veszem, hogy a Társaság, mint adatkezelő köteles
személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak teljesítéséhez.
Kelt:…………………………………….
……………………………………
érintett aláírása
Alulírott ……………………………….., mint kérelmező nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a jelen kérelmet benyújtom.
Kelt:……………………………………..
……………………………………
érintett aláírása
Alulírott …………………………........…………, mint kérelmező kérem, hogy a Társaság a pontatlan személyes adataimat a
kérelmemben foglaltaknak megfelelően helyesbítse.
Kelt:……………………………………..
……………………………………
érintett aláírása
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