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ÉRINTETT KÉRELMI ŰRLAP
Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete,
GDPR) biztosítja Önnek, az adatalanynak jogát arra, hogy megkapja az általunk Önnel kapcsolatban
tárolt és kezelt adatok/információk egy másolatát, vagy engedélyezheti, hogy valaki eljárjon az Ön
nevében.
Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, ha meg szeretné ismerni ezeket az adatokat.
A folyamat előtt Önnek is bizonyítania kell személyazonosságát.
A kérelmet a kitöltött űrlap és a személyazonosság igazolásának kézhezvételétől számított 30
naptári napon belül feldolgozzuk.
Személyazonosság igazolása
A kérelmező személyes adatainak ellenőrzése szükséges, mielőtt kiadnánk személyes adatokat. A
személyazonosságának bizonyítékaként meg kell adnia két olyan dokumentum másolatát, mint
például az útlevél, vezetői engedély, az Ön nevére és címére címzett hivatalos levél, banki
nyilatkozat, közelmúltbeli közüzemi számla. A dokumentumnak tartalmaznia kell legalább a nevét,
és aktuális címét.
Amennyiben ezeket a dokumentumokat nem szeretné másolatban számunkra elküldeni, úgy kérjük
ezt az űrlapot személyesen hozza be az ügyfélszolgálatunkra. Ott a kollégáinknak elég bemutatni a
jelzett dokumentumok közül kettőt. A személyazonosság igazolása után kollégáink befogadják az
űrlapot, és megkezdjük a feldolgozását.
Kérjük, a kitöltött űrlapot és a személyazonosság igazolását az alábbi címre küldje, vagy hozza el
személyesen:
Tripla Trade Kft.
1045 Budapest, Chinoin u 4.
adatvedelem@triplatrade.hu
Adminisztrációs díj
A Tripla Trade Kft. szabályzatai szerint nem számítunk fel díjat a hozzáférési kérelmekért.
Egyéb
A Tripla Trade Kft. gondosan őrzi a rendelkezésére bocsátott információkat, és csak azokat osztja
meg, amelyekkel jogilag jogosult. Az információkat csak az szükséges ideig tartja meg, és a Tripla
Trade Kft. adatvédelmi szabályaival összhangban törli.
Az adatkezelés elveit és szabályait, valamint az adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos
információkat a Tripla Trade Kft. adatkezelési elvei tartalmazzák, amely elérhető innen:
www.triplatrade.hu/adatkezelesi_nyilatkozat.
Irányadó jogszabályok
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim
tekintetében az alábbi jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók:
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény

Tripla Trade Kft.

1. A kérelmező adatai
Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket, ha Ön az adatalany. Ha nem Ön az adatalany, és valaki más
nevében kérelmez, kérjük, az adatalany részleteivel töltse ki a mezőket, és ne a sajátjával.
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési dátum:
Postacím:

Telefon:
e-mail:
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A személyazonosságom
igazolására a következő
dokumentumokat mellékelem:

Útlevél
Vezetői engedély
Hivatalos levél
Közüzemi számla
Egyéb:





…………………
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Ha Ön a múltban a Tripla Trade
Kft. alkalmazottja volt, és ilyen
jellegű személyes adatokat
keres, kérjük itt jelezze!

Munkaviszonyból származó adatok



2. Az eljáró adatai
Kérjük, az űrlap ezen részeit töltse ki az adataival, ha valaki más (azaz az adatalany) nevében jár
el.
Ha Ön nem az adatalany, hanem a nevében eljáró személy, akkor bizonyítania kell
személyazonosságát, az adatalany személyazonosságát és bizonyítania kell a nevében való eljárási
jogát.
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési dátum:
Postacím:
Telefon:
e-mail:

Tripla Trade Kft.

A személyazonosságom
igazolására a következő
dokumentumokat mellékelem:

Útlevél
Vezetői engedély
Hivatalos levél
Közüzemi számla
Egyéb:





…………………

Mi az Ön kapcsolata az
adatalannyal (pl. szülő,
gondviselő, jogi képviselő, stb.)?

Az ügyintézési jogosultságom
igazolására a következő
dokumentumokat mellékelem:

Felhatalmazó levél:
Tartós meghatalmazás:
A szülői felügyelet bizonyítéka
Egyéb (részletezze):




…………………

3. A kért eljárás
Kérjük, az űrlap ezen részében töltse ki az adatkezeléssel kapcsolatos igényét.
Adott esetben a Tripla Trade Kft. részéről szükséges lehet további információk bekérése és
személyes kapcsolat felvétele, hogy elkezdődhessen e kérelem feldolgozása.
Az EU 2016/679
rendelete szerinti

Igény

13., vagy 14. cikk:

Információk a kezelt személyes adataimról



15. cikk:

A személyes adataim kezelése folyamatban van-e



16. cikk:

Kérem az adataim pontosítását



17. cikk:

Kérem az adataim törlését



18. cikk:

Kérem az adataim kezelésének korlátozását



20. cikk:

Kérem az adataim átadását



21. cikk:

Egyéb tiltakozás (pl. profilalkotás)



34. cikk:

Az esetleg bekövetkezett adatvédelmi incidensről
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4. Nyilatkozatok
Figyelmeztetés: az a személy, aki jogellenesen szerez meg vagy próbál meg adatokat szerezni,
bűncselekményt követ el és büntetőeljárás alá vonható.

A kért adatokat az alábbi formában kérem:
Elektronikus:
 (egyes fájlok túl nagyok lehetnek ahhoz,
hogy elektronikusan továbbítsuk, és esetleg CD formátumban kell szállítani)
Postai úton:



Személyesen megyek el értük:



Csak az információ másolatát tekintem meg:
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Az adatalany nyilatkozata:
Igazolom, hogy az ezen a formanyomtatványon megadott információk a legjobb tudásom szerint
helyesek, és én vagyok az a személy, akivel kapcsolatban az adatokat kérem. Tudomásul veszem,
hogy a Tripla Trade Kft. köteles ellenőrizni a személyazonosságomat igazoló dokumentumokat, és
szükséges lehet további információk bekérése, hogy elkezdődhessen e kérelem feldolgozása.
Név:
Aláírás:

Dátum:

VAGY:

Az eljáró nyilatkozata:
Megerősítem, hogy jogosult vagyok az érintett nevében eljárni. Tudomásul veszem, hogy a Tripla
Trade Kft. köteles ellenőrizni a személyazonosságomat és a jogosultságomat igazoló
dokumentumokat, és szükséges lehet további információk bekérése, hogy elkezdődhessen e
kérelem feldolgozása.
Név:
Aláírás:

Dátum:
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