ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM
A 679/2016 sz. Általános Európai Rendelet (GDPR) meghatározott jogokat biztosít az
adatalanyok (érintettek) számára, amelyek érvényesítését a Central Médiacsoport Zrt. és
a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban együtt: Central Médiacsoport) az alábbi
módokon kívánja biztosítani:
I.

Adategyeztetés

Ahhoz, hogy egyértelműen be tudjuk azonosítani Önt, mint érintettet, az alábbi
adatokat tudnunk kell:
Igénybe vett szolgáltatás megnevezése (pl. nlc.hu, vezess.hu, citromail.hu, stb.),
vagy az adat fellelhetőségének helye (pl. annak a cikknek az URL-je, amelyben
személyes adatai szerepelnek):
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
Az érintett neve:…...............................................................................................
Felhasználónév (ha van): ………………………………………………………………………………………..……….
Kapcsolattartási e-mail cím (Csak azokra az e-mailekre válaszolunk, amelyek
egyeznek a nyilvántartásunkban szereplőkkel.):.......................................................
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok nem egyeznek az általunk kezelt személyes
adatokkal, nem áll módunkban teljesíteni a kérését. A kérelem beérkezését követően,
amennyiben ez szükséges a Central Médiacsoport adategyeztetésre, pl. postán érkezett kérelem
esetén az adatbázisunkban szereplő e-mail címen történő megerősítés kérésére jogosult és
köteles.
A hozzájárulás visszavonása esetén egyes esetekben az adott szolgáltatás a továbbiakban nem
vagy eltérő (korlátozott) funkciókkal használható. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a
vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban annak érdekében, hogy az ilyen következményekről
tudomása legyen!

A kéréseket meghatalmazás útján is elő lehet terjeszteni, ebben ez esetben azonban a
meghatalmazást teljes bizonyító erejű (két tanú által aláírt) magánokiratba kell foglalni.
Kérjük adja meg, hogy a tájékoztatást milyen címre kéri megküldeni:
e-mail cím:……………………………………………………………………………………………………………………………
VAGY
postai levelezési cím:...............................................................................................
.............................................................................................................................
Kérjük, hogy a kitöltött kérelmet aláírva, postai levélben az alábbi címre juttassa vissza:
Central Médiacsoport
Budapest
1872
vagy küldje meg az info@centralmediacsoport.hu e-mail címre!
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I.

Érintetti jogok

A GDPR az alábbi jogosítványokat határozza meg az érintett számára:
a) Tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy meghatározott információkat
késedelem nélkül megkapjon az adatkezelőtől az adatkezeléssel
kapcsolatosan. Kérjük, mielőtt felteszi kérdését, tanulmányozza át
az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat!
Kérdés:

b) Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem
Pontatlan, helytelen vagy hiányos adatok esetén az adatok
helyesbítésére van szükség. A helyesbítést elvégezzük az Ön
kérésére, vagy amennyiben észleljük annak szükségességét, külön
jelzés nélkül is.
Helyesbíteni kívánt adatok: (Kérjük, jelölje, hogy mely adatainak helyesbítését kéri, és
írja be mind az eredetileg megadott adatot, mind a helyesbített, új adatot!)
Adat megnevezése
e-mail

Helyesbíteni kívánt adat

név
lakcím
felhasználó név
számlázási cím
telefonszám
egyéb adatok:
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Helyesbített, új adat

c) Személyes adatok törlése iránti kérelem
Kérjük,
vegye
figyelembe,
hogy
amennyiben
valamely
regisztrációhoz elengedhetetlen regisztrációs adatainak törlését
kéri, azt csak a regisztráció egyidejű törlésével, tudja az
adatkezelő megtenni.
A számlázási adatok jogi kötelezettség teljesítése érdekében
legalább az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott
ideig kerülnek tárolásra.
A GDPR 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim
törlését.
Törölni kívánt adatok: (Kérjük, jelölje aláhúzással, hogy mely adatainak törlését kéri!)
Adat megnevezése
e-mail

Töröltetni kívánt adat

név
lakcím
felhasználó név
számlázási cím
telefonszám
egyéb adatok:

d) Elfeledtetéshez való jog
Az adattörlés egyik speciális esete a szintén a GDPR 17. cikkében
szabályozott elfeledtetéshez való jog. Az online térben
előfordulhat,
hogy
az
Ön
személyes
adatai
valamely
médiatartalmunkban jelennek meg, azon a továbbiakban nem
szeretné, ha ezen adatok a nyilvánosság számára elérhetőek
lennének.
Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR lehetővé teszi, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából kezelt
adatokat az adatkezelő ne törölje. Továbbá a GDPR a személyes adatok
kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
keretében történő adatkezelésre speciális jogi környezet megalkotását teszi
lehetővé. Ezen okok miatt törlési kérelmét nem minden esetben fogjuk
teljesíteni, de erről tájékoztatjuk Önt, és ebben az esetben is jogorvoslatot
vehet igénybe.
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A sajtótermék
megnevezése, ahol
az adat
nyilvánosságra került
A cikk
megjelenésének
dátuma
A cikk címe
Ha megoldható, kérjük
másolja be a cikk linkjét
(URL-jét) is!
Adat megnevezése
képmás

Töröltetni kívánt adat

név
pozíció
lakcím
egyéb adatok:

e) Hozzáférés joga
Visszajelzést kérek arra vonatkozóan, hogy személyes adataimnak kezelése folyamatban
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, másolatkészítés útján hozzáférést kérek
ezekhez az adatokhoz.
Az alábbi információkat kérem megadni részemre (Megfelelő bekarikázandó vagy
aláhúzandó!):
1.
2.
3.

4.
5.

Az adatkezelés célja(i).
Az érintett személyes adatok kategóriái.
Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
GDPR betartására nem köteles, ún. harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket.
A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
Egyéb:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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f) Korlátozáshoz való jog
A korlátozási kérelem indokaként előadom (Megfelelő bekarikázandó vagy aláhúzandó!):
1. Vitatom a személyes adatok pontosságát. (Ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.)

hogy

az

adatkezelő

2. Az adatkezelés jogellenes, és további bizonyítás érdekében vagy más okból ellenzem
az adatok törlését, ehelyett kérem azok felhasználásának korlátozását.
3. Megítélésem szerint az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de igénylem azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
4. Jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakoztam. (Ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.)
Az alábbi adataimra vonatkozóan kérem az adatkezelés korlátozását:

Adat megnevezése

Az adat, amelynek
adatkezelését korlátozni
kívánom

e-mail
név
lakcím
felhasználó név
számlázási cím
telefonszám
egyéb adatok:
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g) Adathordozhatóság
Élni kívánok a GDPR 20. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jogommal, arra
tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson, illetve szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
Adat megnevezése

Az adat, amelyre
vonatkozóan az
adathordozhatóságot
gyakorolni kívánom

e-mail
név
lakcím
felhasználó név
számlázási cím
telefonszám
egyéb adatok:

Kérem, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, a fent meghatározott
személyes adataimat közvetlenül továbbítsák az alábbi (új) adatkezelőhöz:
Adatkezelő megnevezése
Címe
Szolgáltatás
meghatározása
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h) Az érintett tiltakozáshoz való joga

Amennyiben adatkezelésünk közérdekű vagy jogos érdeken alapul,
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben,
vagy
amelyek
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az alábbi jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az alábbi közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tudomásom van arról, hogy a GDPR rendelkezéseivel összhangban az adatkezelő
minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az űrlapon megadott adatokat egyeztetés és az általam kért
információk kikeresése céljából ezek teljesüléséig az adatkezelő kezelje. Továbbá
tudomásul veszem az esetleges jogi igények benyújtására nyitva álló határidőig, azaz a
beérkezéstől számított legalább 5 évig az adatkezelő a jelen kérelmet jogos érdek
alapján eltárolja.

Kelt:..................................................................

……………………………………………….
aláírás
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