
 
 

Érintettek jogainak gyakorlása – Nyomtatvány Adatvédelem 

   

  

  Személyes adatok 

  Jogok gyakorlása – Oldal: 1/3 

Az informatikáról és információszabadságról szóló 

törvény 

Nyomtatvány az érintettek joggyakorlása iránti 

kérelemhez 
 

* Kötelező adat kérelme feldolgozásához 

Megszólítás *:  Úr  Asszony   

Keresztnév *: ___________________________________ Vezetéknév *: 

___________________________________________ 

Az Atout France ügyfele vagyok*:  Igen / Nem 

Az Atout France tagja vagyok*:  Igen / Nem  

Az Atout France partnere vagyok*:  Igen / Nem  

Az Atout France közszolgáltatásának használója vagyok*: Igen / Nem 

Az Atout France szervezettel kapcsolatban álló harmadik fél vagyok*: Éspedig: 

………………… 

 

Szeretnék a jelzett eszközzel kapcsolatban joggyakorlási igénnyel élni – milyen célra 

használják fel a kérelemben megjelölt személyes adatait? 

Eszköz * (1): ___________________________________________________________________________________ 

Érintett személyes adatok: ________________________________________________________________ 

(1) legalább egy eszköz megadása kötelező   

 

Gyakorolt jog (válassza ki, hogy milyen joggal kíván élni) 

1/  Helyesbítés 

Kért helyesbítés: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Indoklás: 

______________________________________________________________________________________ 

 

2/  Hozzáférés  aktuális érték  a ____/____/______ és ____/____/______ közötti időszakra   

A sokszorosítással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket a kérelmező fizeti (Inf. tv. 39-I-5) 

 

3/  Tiltakozás jogszerű okból indokolt esetben

A tiltakozás indoklása: ______________________________________________________________________ 

 

4/  Elfeledtetés  
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  Személyes adatok 

  Jogok gyakorlása – Oldal: 2/3 

 A ____/____/______ és ____/____/______ közötti időszakra   

A kérelem indoklása: 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5/  Hordozhatóság   

 

A kérelem indoklása: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A hordozhatóság kedvezményezettje (ha személye nem egyezik a 

kérelmezővel): ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6/  Végrendeleti rendelkezések 

 

A kérelmemhez csatolt iratok:  

Igazoló irat: ________________________________________________________________________________________ 

Részletes leírás csatolva:  

 

 

A kérelem kelte:     Aláírás: 

 

 

Személyes adatait kizárólag kérelme feldolgozásának ideje alatt kezeljük, illetve őrizzük meg. Az adatokat belső 

felhasználás keretében kezelik az érintett részlegek, illetve a feladat végrehajtásával megbízott adatfeldolgozók. Az 

1978. 01. 06-án kelt 78-17 számú törvénynek megfelelően, Ön rendelkezik jogszerű okból indokolt esetben a tiltakozás, 

a hozzáférés, a helyesbítés, illetve a végrendeleti rendelkezések jogával. A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos 

igényét a contact.rgpd@atout-France.fr e-mail címen jelezheti.  
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  Személyes adatok 

  Jogok gyakorlása – Oldal: 3/3 

A jogok gyakorlásával megbízott részleg számára fenntartott rész 

Joggyakorlás nyomon követése – Érintettek 

 A kérelem hivatkozási száma: ______________________ 

1/ Beérkezés  Dátum: ____/____/________ 

  

Teljes beadvány:   Igen  Nem 

Hiányzó dokumentumok:  Nyomtatvány  Csatolmány     

Leírás: ________________________________________________________________________________________ 

Kézjegy: 

 

___________________________________________________________________________ 

2/ Értékelés – Jogos kérelem:   Igen  Nem Dátum: ____/____/________ 

A visszautasítás indoklása: 

______________________________________________________________________________________ 

Javasolt intézkedés: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Kiegészítő leírás csatolva  Igen 

Kézjegy: 

 

3/ Az ajánlások jóváhagyása:   Igen  Nem Dátum: ____/____/________ 

További végrehajtandó intézkedés: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Kiegészítő leírás csatolva  Igen 

A kérelem feldolgozásával megbízott részlet: __________________________________________ 

Kézjegy: 

 

4/ Feldolgozás – Az ügyintéző szignója: ______  Végrehajtás dátuma: ____/____/________ 

Keresési eredmények:  Azonosított személy  Nem található a rendszerben  Törölt adatok   

Végrehajtott művelet:  _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Kézjegy:  

 

5/ Válasz – Ügyintéző szignója: ______  A válasz kelte: ____/____/________ 

 Postán  E-mailben 

Kézjegy:  

 


