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ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSEI IRÁNTI KÉRELEM 

 

A 2016/679 sz. Általános Európai Rendelet (GDPR) meghatározott jogokat biztosít az 

adatalanyok (érintettek) számára, amelyek érvényesítését a Central Médiacsoport Zrt. az 

alábbi módokon kívánja biztosítani: 

 

Adategyeztetés, az érintetti jogosultság igazolása: 

Az érintett neve és egyéb, a szolgáltatás használata során megadott adatai, illetve 

generált egyedi azonosítója: 

 

….................................................................................................................  

 

Igénybevett szolgáltatás(ok), amely(ek) kapcsán érintetti jogo(ka)t kíván érvényesíteni: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kapcsolattartási e-mail cím (Csak azokra az e-mail címekre válaszolunk, amelyek 

egyeznek a nyilvántartásunkba szereplőkkel.): 

 

............................................................................................................................ 

 

A kérelem beérkezését követően, amennyiben ez szükséges a Central Médiacsoport 

adategyeztetésre jogosult és köteles. Amennyiben az adatok nem egyeznek, nem áll 

módunkban teljesíteni a kérést. Adategyezés esetén, amennyiben a körülmények ettől 

eltérő lehetőséget nem valószínűsítenek, a Central Médiacsoport a kérelmet az érintettől 

származó kérelemként kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén az adott szolgáltatás 

bizonyos esetekben a továbbiakban nem érhető el. 

 

A kéréseket meghatalmazás útján is elő lehet terjeszteni, ebben ez esetben azonban a 

meghatalmazást teljes bizonyító erejű (két tanú által aláírt) magánokiratba kell foglalni. 

 

a) Tájékoztatáshoz való jog 

 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy meghatározott információkat késedelem nélkül 

megkapjon az adatkezelőtől.  

 

Kérdés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b) Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem 

 

Helyesbíteni kívánt adatok: (Kérjük, jelölje aláhúzással, hogy mely adatainak 

helyesbítését kéri, és mire!) 

 

e-mail: ……………………………………………….. 

név: ……………………………………………….. 

mobilszám: ……………………………………………….. 

vezetékes szám: ……………………………………………….. 

élő előfizetéseihez tartozó kézbesítési 

adatok: 

……………………………………………….. 

ország: ……………………………………………….. 

irányítószám, város: ……………………………………………….. 

közterület neve, típusa: ……………………………………………….. 

házszám, lépcsőház, emelet, ajtó: ……………………………………………….. 

kapukód: ……………………………………………….. 

egyéb adatok: ……………………………………………….. 

  

  

   

   

c) Személyes adatok törlése iránti kérelem 

 

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!) 

Az mc.hu a felsoroltakon kívül egyéb személyes adatot nem tárol a regisztrált 

felhasználóiról. Amennyiben az e-mail címének törlését kéri, azt csak az mc.hu 

regisztrációjának törlésével tudja az adatkezelő megtenni. 

 

e-mail ország 

név irányítószám, város 

mobilszám közterület neve, típusa 

vezetékes szám házszám, lépcsőház, emelet, ajtó 

élő előfizetéseihez tartozó kézbesítési adatok kapukód 

egyéb adat:   

 
d) Hozzáférés joga 

Visszajelzést kérek arra vonatkozóan, hogy személyes adataimnak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kérek ezekhez 

(másolatkészítés útján): 

1. az adatkezelés céljai; 

2. az érintett személyes adatok kategóriái; 

3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket 

4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai 

 

e) 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. 
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A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni: 

 

............................................................................................................................ 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem, vagy nem a regisztráció során megadott e-

mail címre vagy címre kérem a választ, vagy azok nem azonosak az adatkezelő által 

nyilvántartottakkal, az adatkezelőnek nem áll módjában az igényt teljesíteni. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az űrlapon megadott adatokat egyeztetés és az általam kért 

információk kikeresése céljából ezek teljesüléséig a Central Médiacsoport Zrt. kezelje. 

 

 

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

 

 

……………………………………………….  

aláírás 

 

A kitöltött kérelmet aláírva, az alábbi címre juttassa vissza: 

- postai levélben 

Central Médiacsoport Zrt. ADATVÉDELEM 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre, 

- beszkennelve e-mailben 

info@centralmediacsoport.hu . 

mailto:info@centralmediacsoport.hu

