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Elektronikus nyomtatvány - Kérelem előterjesztéséhez a kérelmező (Érintett) számára 

 
 
 

Bevezetés 
Abban az esetben, ha az Általános adatvédelmi rendelet (“GDPR”) alapján valamely érintetti jogát szeretné 
gyakorolni, javasoljuk, töltse ki ezt a formanyomtatványt. 
Ha más személy megbízásából tölti ki ezt a formanyomtatványt, kérjük, töltse ki a nyomtatvány valamennyi 
részét.  
Ha a formanyomtatványt azért tölti ki, hogy a személyes adatairól kapjon tájékoztatást, akkor az 1. és 3. részt 
töltse ki. 
1. rész – valamennyi beküldő által kitöltendő rész 
1. Kérjük, adja meg az adatait: 
Név: ……………..…………………………………….. 
Cím: ……………..…………………………………….. 
……………..…………………………………….. 
……………..…………………………………….. 
Mobil: ……………..…………………………………….. 
Email cím: ……………..…………………………………….. 
Életkor: ……………..…………………………………….. 
2. Kérjük, hogy írja le a kapcsolatát társaságunkkal (például fogyasztó, munkavállaló, és jelezze, hogy a 
kapcsolat jelenleg is fennáll-e vagy már lezárult): 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
3. A GDPR alapján melyik jogát kívánja gyakorolni a személyes adatával kapcsolatban?  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
4. Ha az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, kérjük, hogy válaszoljon az 
alábbi kérdésekre a szükséges részletességgel.  
 (a) Azt gondolja, hogy az adatot papír alapon tároljuk? 
 (b) Ha igen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre: 
 - Ön szerint melyik kolléga birtokában lehet az adat? 
 - Milyen időponttól (dátum) kezdve keressünk? 
 (c) Úgy gondolja, hogy az információt e-mailekben vagy más elektronikus formátumban tároljuk? 
 (d) Ha igen, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: 
 - Az üzenetek íróinak és címzettjeinek neve, 
 - Az e-mailek tárgyai, 

-  Az oldalunkon lévő facebook bejegyzés időpontja, készítője 
 - A dátumok/időintervallum, amikor Ön szerint az üzeneteket küldték, 
 - Bármely más információ, amely segítheti a keresést. 
5. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt a gyakorolni szándékozott jogával kapcsolatos 
indokokról. 
6. Ha szükséges, kérjük, adjon meg adatokat azokkal az adatban rejlő hibákkal kapcsolatban, amelyet 
Önről tárolunk, vagy az adatról, amely nem naprakész. 
7. Ha szükséges, kérjük, adjon meg adatokat arról a szervezetről, akinek szeretné, ha továbbítanánk az 
Ön személyes adatát. 
 
Vállalat:……………..…………………………………….. 
Cím: ……………..……………………………………….. 
……………..……………………………………………… 
……………..……………………………………………… 
Telefonszám: ……………………………………………. 
Email cím:………………………………………………… 
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2. rész - a más személy megbízásából Kérelmet előterjesztő által kitöltendő 
1. Kérjük, adja meg az adatait annak a személynek, akinek a megbízásából a kérelmet teszi: 
Név: ……………..…………………………………….. 
Cím: ……………..…………………………………….. 
……………..…………………………………….. 
……………..…………………………………….. 
Mobil: ……………..…………………………………….. 
Email cím: ……………..…………………………………….. 
Életkor: ……………..…………………………………….. 
2. Kérjük, hogy ismertesse a kapcsolatát a fenti személlyel (például szülő, jogi képviselő): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Kérjük, hogy csatolja a fenti személy megbízásából történő eljárásására vonatkozó meghatalmazását, 
képviseleti joga igazolását. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
3. rész - mindenki által kitöltendő 
Kérjük, hogy csatolja a következőket a jelen formanyomtatványhoz: 
- A fenti személy megbízásából történő eljárásra vonatkozó meghatalmazás (ha szükséges). 
 
Küldje el a fentieket a következő e-mail címre: 

PMHU.GDPR@pmi.com  
 
Ha megkapta a kérelmezett információt, és úgy gondolja, hogy nem megfelelően válaszoltuk meg a Kérelmét, 
akkor küldjön e-mailt a fenti e-mail címre, megadva az okokat. Ezt követően áttekintjük az ügyet és 
tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről, vagy annak okairól, hogy miért nem tettünk további lépéseket, és 
arról, hogy panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 
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