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Kérelem 
Személyes adatok kezelésével kapcsolatos Érintetti joggyakorláshoz 

 
Az Érintett (Kérelmező) adatai: 
 
 
Családi és utónév: 
 

 
………………………………………………………… 

az adatok megadása az Ön 
kétséget kizáró beazonosítása 
érdekében szükséges 

 
Születési családi és utónév: 
 

 
………………………………………………………… 

 
Születési hely és idő: 
 

 
………………………………………………………… 

 
Édesanyja születési családi és 
utóneve: 
 

 
………………………………………………………… 

 
Lakóhelye vagy Levelezési 
címe – az a cím, ahová a 

tájékoztatást postai úton 

megküldeni kéri: 
 

 
………………………………………………………… 

az adat megadása, kérelmének 
elbírálása és teljesítése 
vonatkozásában, az adatkezelő 
által tett intézkedésekről történő 
tájékoztatás postai úton történő 
teljesítése érdekében szükséges 

E-mail címe: ………………………………………………………… 

csak abban az esetben szükséges 
megadnia, ha kérelme 
elbírálásáról és teljesítéséről 
elektronikus úton kér 
tájékoztatást  

 
 
Az érvényesíteni kívánt jog – „X” elhelyezésével jelölje: 
 
  

Hozzáférési jog (hozzáférés a folyamatban lévő adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz) 

 
  

Törléshez való jog (a kezelt személyes adatokra vonatkozóan) 

 
  

Helyesbítéshez való jog (pontatlan személyes adat helyesbítése, hiányos személyes adat kiegészítése) 

 

  
Adatkezelés korlátozásához való jog (adatkörök megjelölésével kérhető a személyes adatok 

korlátozása) 

  
Tiltakozáshoz való jog (tiltakozás a GDPR 6. cikk e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés ellen) 

 

  
Adathordozhatósághoz való jog (az automatizált módon kezelt személyes adatok átadásának kérése az 

adatok további hordozhatósága céljából) 
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Kérjük, ha kérelme kamerafelvétel kiadására irányul, külön jelölje meg, a felvétel elkészültének  
 
pontos dátumát: 
 
……………év ………………….hónap ………………nap 
 
és lehetőség szerint  az  időszakot (óra/perc): 
 
…………………………………..- tól …………………………………..-ig 
 
 
 
Kérjük itt részletezze a joggyakorlással összefüggő kérését: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy Érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét, az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy 
hónapon belül teljesítjük, azzal, hogy a kérelem beérkezésének napja, a határidőbe nem számít bele.  
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt lehetőségünk van 
további két hónappal meghosszabbítani, melyről a késedelem okainak megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. 
Ha az intézmény adatkezelésével kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal  
az intézmény igazgatójához - Nagyné Hermányos Zsuzsanna, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 
416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu - , vagy  
az adatvédelmi tisztviselőhöz - Mártonné Illés Barbara, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, 
Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu.  
Jogainak érvényesítése érdekében, ha megítélése szerint az intézmény, illetve az általa megbízott vagy 
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga 
van bírósághoz fordulni. 
A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja.  
A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
Joga van továbbá vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +361/391-1400 E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
Nyíregyháza, „………”. „………………….”.”…….”. 
 

 ……………………………………………………………. 
 Érintett (Kérelmező) 

 


