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DATATRANS INTERNET Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.

Hozzájárulás
személyes adatok kezeléséhez
hírlevelek küldése esetén
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a
hozzájárulás megadásának igazolására.

Természetes személy neve:
Vállalkozás neve:
lakcíme/székhelye:
telefonszáma:
e-mail címe:
továbbiakban: érintett, hozzájáruló nyilatkozata:
„Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkérő az általam megadott személyes adataimat
kezelje.
Tudomásul vettem, hogy a megadott személyes adatok törlését, módosítását indokolás nélkül
kezdeményezhetem. „
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

hírlevelek küldése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

Az adatkérő ügyfélszolgálata

(akik megtekinthetik)
A SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A hozzájárulás visszavonásig

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Az „érintett” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell érteni.
„Az érintett hozzájárulása” alatt az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (Rendelet 4. cikk 11.)
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A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel/amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
(Rendelet 4. cikk 9.)
Az érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panasz esetén panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására az
érintetett nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
Panaszbenyújtás intézkedés elmaradása esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:
+36 (1) 391-1400
fax.:
+36 (1) 391-1410
honlap:
www.naih.hu

