
Tárgy: Tiltakozás a személyes adatok 

kezelése ellen. 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR.1) 21. cikk szerinti jogommal élve, tiltakozom a 

személyes adataim a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság 

általi kezelése ellen. 

 

Név: ...........................................................................................................................................................  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok2:  .........................................................................  

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

 

Tiltakozással érintett adatok: .....................................................................................................................  

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

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

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR. 21. cikk szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének 

e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

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. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

 

Tájékoztatom, hogy ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők3. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR. 12. cikk. § (3) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető 

formában, írásban a tájékoztatást megadni.4 

 

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

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

Továbbá felhívom a figyelmét, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem 

teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén, a GDPR 12. cikk (4) bekezdése értelmében az érintett 

panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

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

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

 Aláírás 

                                                           
1 Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 
2 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 

Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb. 
3 GDPR. 21. cikk (3) 
4 GDPR 15.cikk (3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

