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Törlés iránti kérelem

Tájékoztatjuk, hogy GDPR Rendelet (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete) 17. cikke alapján jogosult arra, alapján jogosult arra, hogy a Társaságunk-
tól, mint adatkezelőtől kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését. 

A személyes adatok törlését automatikusan, a jelen kérelem nélkül is elvégezzük 
az alábbi esetekben, ha:

− Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdé-
sének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 
az adatkezelésnek nincs más jogalapja; („7 – Hozzájárulás visszavonása iránti 
kérelem” előzetes benyújtása, vagy on-line hozzájárulás visszavonás esetén)

− Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs el-
sőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekez-
dése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; („5 – Tiltakozási kérelem” előzetes 
benyújtása, annak pozitív elbírálása esetén)

− a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtöttük, vagy más módon kezeltük;

− a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami 
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

− a személyes adatok gyűjtésére a GDPR Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében em-
lített, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kap-
csolatosan került sor.

A fentieken felsorolt egyéb indokok esetén a törlési kérelmét elbíráljuk és szükség 
esetén elvégezzük a törlést.      

I. TÁJÉKOZTATÁS
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Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az „Adatkezelési Tájékoztatónkban” megjelölt mun-
katársunkkal, hogy pontos tájékoztatást adjon Önnek, hogy milyen adatokkal, illet-
ve formában tudja magát nálunk igazolni a kérelme tekintetében! 

A kezelt adatok típusától függően történhet a személyazonosság igazolása, mivel 
itt is az adattakarékosság elvét követjük! 

Tájékoztatjuk, hogy kérelmének benyújtásával egyidejűleg Önnek a megfelelő 
módon igazolnia kell személyazonosságát Társaságunk felé. Ezzel az ellenőrzéssel 
az Ön adatainak védelmét biztosítjuk, hogy azt ne illetéktelen személy számára 
adjuk ki, illetve ne kérjünk Öntől több adatot, mint, ami az egyértelmű beazonosí-
táshoz szükséges!

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ameddig a személyazonossága a megfelelő for-
mában igazolására nem kerül, úgy Társaságunk nem tud eleget tenni kérelmének!

Tájékoztatjuk, hogy ezen adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges személy-
azonosság igazolása, ellenőrzése, mely adatkezelés a kérelmi folyamat lezárásáig tart. 

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

− Személyes úton való megkeresés esetén: A jelen formanyomtatvány kitölté-
sével, illetve a személyazonosságot igazoló információk, dokumentumok le-
gyenek Önnél bemutatása céljából.

− E-mailben küldött kérelem esetén kérjük, hogy a jelen formanyomtatványt 
kinyomtatva, aláírva és beszkennelve, valamint a személyazonosságot igazoló 
információkat levéltörzsben, vagy csatolmányként küldje el, az Adatkezelési 
Tájékoztatónkban megadott email címre.

II. SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA

III. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
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IV. TÖRLÉSI KÉRELEM

Törölni kívánt személyes adat

Indok a törlésre

Kérelmének megfelelő intézkedést a kérelem beérkezésétől, de legkésőbb a sze-
mélyazonosság igazolásától számított 30 napon belül tesszük meg és eljárásunkról 
tájékoztatjuk az alábbi lehetséges módokon: (a megfelelőt kérjük bejelölni)

írásban, postai úton

e-mailben

személyesen
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Ahhoz, hogy a szükséges tájékoztatást Társaságunk az Ön részére bocsáthassa, kérjük, 
töltse ki az alábbi táblázatot. A *-al megjelölt adatok megadása kötelező.

Tájékoztatjuk, hogy ezen kérelme alapján az Adatkezelési Szabályzatunkban fog-
laltak 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.

Vezetéknév*:

Keresztnév*:

Az eljáráshoz szükséges  
személyazonosságot igazoló adat*:

Postacím:
(A választott tájékoztatási mód teljesítéséhez!)

E-mail cím:
(A választott tájékoztatási mód teljesítéséhez!)

Telefonszám:
(Kapcsolattartói adat, megadása nem kötelező!)
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Alulírott, mint kérelmező tudomásul veszem, hogy a Társaság, mint adatkezelő köte-
les személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak teljesítéséhez. 

Alulírott, mint kérelmező nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóság-
nak megfelelnek, én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a jelen kérelmet 
benyújtom.  

Alulírott, mint kérelmező kérem, hogy a Társaság a személyes adataim kezelését, a 
megjelölt adatkezelés során, a hozzájárulás visszavonása miatt szűntesse meg.

Kelt.:

érintett aláírása

érintett aláírása

érintett aláírása

IV. NYILATKOZATOK




	Résztvevő megnevezése 119: 
	Résztvevő megnevezése 115: 
	R1: Off
	Résztvevő megnevezése 123: 
	Résztvevő megnevezése 122: 
	Résztvevő megnevezése 102: 
	Résztvevő megnevezése 101: 
	Résztvevő megnevezése 100: 
	Résztvevő megnevezése 78: 


