
Tárgy:  Tájékoztatás kérése személyes   

adatok kezeléséről 

 

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) 15. cikk (1) bekezdés szerinti jogommal élve 

tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről. 

 

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

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

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

Az GDPR. 15. cikk (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a Városgazda 

XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság által kezelt személyes adataimról, 

így azok forrásáról / az adatkezelés céljáról / jogalapjáról / időtartamáról / az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről / személyes adataim továbbítása esetén az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről / panaszjogról / automatizált döntéshozatal tényéről / az 

esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről 

(aláhúzással megjelölendő). 

Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van: ................................................................................ 

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

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

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

A tájékoztatást az alábbi címre és módon kérem megküldeni3: ................................................................  

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

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. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 

és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni. Az GDPR. 15. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy 

„Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.” 4 

 

Ha az adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel az érintettre vonatkozóan, kérheti az érintettet, 

hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely 

adatkezelési tevékenységekre vonatkozik. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Ha az 

adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről 

lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a GDPR. 15–20. cikk nem 

alkalmazandó, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett cikkek szerinti jogait gyakorolja, 

az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt. Az adatkezelő az érintett jogai 

gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll 

módjában azonosítani. 

                                                           
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 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. 
4 A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell 

biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre: 

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

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


 

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 


