KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
Alulírott
Név (családi és utónév)
Anyja születési neve
Lakcím
Szem. ig. szám.
E-mail cím
Telefonszám (nem kötelező)
Ügyszám (amennyiben van)
az
ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Henger utca 2/b, Cg. 01-09-728297, adószám:
13301806-2-41)
mint Adatkezelő vonatkozásában az alábbi kérelemmel kívánok élni:
*Kérjük, hogy a megfelelő □mezőt X jelöléssel jelölje meg!
□

Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása*

Az adathordozhatósághoz való jogának tartalma: Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Önre
vonatkozóan kezelt adatokat adathordozón, vagy papír alapon történő átadását géppel olvasható
formátumban megkapja.
Amennyiben az Adatkezelő általi személyes adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés
teljesítésén alapul, melyben Ön az egyik szerződő fél adathordozhatósági kérelme így ezen személyes
adataira terjedhet ki.
□ Az adathordozhatósághoz való jogom alá tartozó személyes adataim részemre történő
átadásával*
Ezen kérelme elektronikusan e-mail útján, vagy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adathordozóra
írással (CD, DVD) és ezen adathordozó címzett részére történő megküldésével kerül teljesítésre.
Tájékoztatjuk, hogy e kérelemét befogadtuk, azonban jelenleg nem rendelkezünk olyan adatkezelési
folyamattal és adatkezelési céllal, amely alapján e kérelmének eleget tudnánk tenni, és személyes
adatait célhoz kötötten tudnánk kezelni, így ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ön által rendelkezésünkre
bocsátott adathordozó átvételére és az azon található személyes adatok kezelésére jelenleg nem
vagyunk jogosultak.
□ Helyesbítéshez való jog gyakorlása*
Kérjük, hogy határozza meg mely személyes adatának helyesbítését kérelmezi!

Kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni, hogy mely a helytelen adat és annak milyen helyes adatra
történő helyesbítését kéri. E joga alapján kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse, kiegészítse a pontatlan, vagy hiányos személyes adatot.
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□ Adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlása
Kérjük, szíveskedjen meghatározni a korlátozni kívánt adatokat!

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
-

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az
ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

-

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

-

már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

□ Tiltakozáshoz való jog gyakorlása
Kérjük, hogy határozza meg mely személyes adatának kezelése ellen tiltakozik!

Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen.
Alulírott jelen kérelem aláírásával nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2018. …………………………………

_______________________________________
kérelmező neve
aláírása
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