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A Szab6lyzat c6lja

A Szabllyzat cdlja, hogy megltal rozzz a k0z6rdekii adatok megismer6s6re irrinyul6 k6relmek
int6zds€nek, tovibbl a ktitelezoen kiizz9teend| adatok nyilv6noss5gra hozatalinak rendjdt.

A Szabilyzat hatdlya

E Szab|lyzat rendelkez6seit kell alkalmazni a Karolina K6rh6z - RendelSintdzet (a tov6bbiakban:
K6rhaz): kezelds6ben ldv6 kdz6rdekii adatok, k0zdrdekb6l nyilv6nos adatok, valamint
kdzalkalmazottainak, munkav6llal6inak ktizdrdekbol nyilv6nos adata (tov6bbiakban egyiitt: kdz6rdekii
adat) ig6nylds6ndl, tov6bb6 tevdkenys6gdvel kapcsolatos, hat6sk<ire 6s illetdkessdge szerint
kezel6sdben 6116 kOzdrdekii adatok kdzzetdtercn .

A ktiz6rdekii adatok megismer6s6re irrinyul6 ig6ny (tovibbiakban: ig6ny) 6s annak int6z6se

Az isdny benyiitdsa;

A kOzdrdekii adat megismerdse ir6nt b6rki
. szem6lyesen sz6ban, telefonon,
. ir6sban vary faxon

elektronikus riton,

igdnlt nytjthat be.

Sz6beli igdnyek benytjtrisa

szem6lyesen: 9200 Mosonmagyar6v6r, Rdgi Y imhint€r 2-4.IV. emelet fdigazgatii
titk6rs6g6n munkaid6ben.

telefonon a k0vetkez6, titkars6gi telefonsz6mon: 069615'l 4-601

Ir6sbeli igdnyek beny[jtrisa

szem6lyesen: 9200 Mosonmagyar6vrir, R6gi Vimhdz tdr 2-4. IV. emelet friigazgat6i
titk6rsig6n munkaid6ben.

postai tton: a K6rhiiz postacimdre,

elektronikus riton: az iqazeato@karolinakorhaz.hu e-mail cimre kiild6tt lev6lben,
faxon: a 06961574-793 faxszimon tdrtdnhet.

Az ig6ny16 k6z6rdekii adat megismerdsdre vonatkoz6 irr6sbeli ig6nydt benyrijthatja

az d,Itala irl igdnyldsi form6ban, vagy
az e c6lra rendszeresitett igdnybejelentd lapon (2. szdmt melldklet)

Az inform6ci6s Onrendelkezdsi jogr6l ds az informbci6szabads6gr6l sz6l6 20ll.6vi CXII. tdrv6ny
30.$ (6) bekezddse, valamint az AllamhrlatartriLs miikddesi rendjdr6l sz6l6 368/2011. (XII.3l.) Korm.
rendelet 13. $ (2) bekezdds (h) ponda alapj6n k6rhrizunkban a kdzdrdekii adatok megismer6s6re
iriiLnyul6 k6relmek int6zdsdnek, tov6bb6 a kdtelezoen kdzzeteendl adatok nyilv6nosshgra hozatalintk
rendje az al6bbiakban kertil meghatLrozbsra.

Az ipiqt beqt jtasdnak helve 6s m6dia:



A benvtiitott isinvek teli esllds6nek intdzise

Az adatkdzl6 feladata , koteleSSESE:

Az adatk,zlo t loigazgat6 intdzkeddse alapjam koteles a tov6bbitott ig6nyben szerepl<i adatokat

legk6stibb 3 munkanapon bel0l etadni rdsz6re, vagy az 6ltala kijelOlt szem6lynek'

Az adatkdzl6 k6teles: jelemi, ha v6lemdnye szerint az igdnyldsben szerepl6 adatok, illetve az adatok

.gV .err" nem min6sil k6zdrdekii adatn;k, ha az adat nem pontosan beazonosithat6; az ig6nyben

siereplo adatokat az adatszolg1ltat1sra el6kdszlteni, 6s az ig6nyelt adatokat az igdnynek megfelel6

fo..iu- a f6igazgat6nak lilletve az 6ltala kijeltilt szemdlynek) rendelkezds6re bocsitani' (E

feladatellitAs ro.- L adatkdzl6 felet6s az igdnyben szerepl6 adatokat tartalmaz6 dokumentumok

ier-jes rotnsegeertl t az igary teljesit6se cdlj6b6iegy6b dokumentumok beszerzdsdnek sz{iksdgessdg6r6l

a foigazgat6t halad6ktalanul t6j6koztatni.

A ft5igazgat6 (illewe az 6ltala kijelolt szem6ly) adatkttzl6tol atvett adatokkal kapcsolatos feladata"

kdtelessdge hory ellenorizze, hogY:

. az adatk6zl6t6l iwett dokumentumok tartalmazz6k-e az iigyfdl 6ltal igdnyelt adatokat,

. az adatk,zll€sre elkdszitett dokumentumok tdnylegesen nyilviinoss6gra hozhat6 kozdrdekii

adatnak min6siilnek-e,
. az adatkiizldsre dssze6llitott dokumentumok kdzOtt van-e olyan, amelyre vonatkoz6an az

iigyfdlnemjelezteig6nydt.Havanilyen,ezeketelkiil0nitettenkezeli,hogyazokazig6ly
teljes(tdsekor fi ryelembev6telre ne keriilhessenek'

Ezt k0vet6en a Titk6r veszi fel a kapcsolatot (tov6bbitja az adatot a kdrt form6ban) az ig6nlt k6rtivel'

ltdse ok dtad'

A kitz6rdekii adat megismerdsdre irrinyul6 igdnyek teljesitds6r6l a Titk6rs6gon dolgoz6 titkrir/titkdm6

(a tovibbiakban: Titk6r) gondosko dik. Hozzir 6rkemek be az ig6nyek, vdgiil 6 tov6bbitja az adatot M

igdnyl<inek. (Ktizben iktat6dik - feladatt6l ftiggrien - a foigazgat6, szervezeti egysdgek vezet6i, illetve

adatk0zl<ik.)

A Titkar a f|igazgat6hoz, illewe az 6ltala kijeldlt szemdlyhez eljuttatott igdny alapj6n gondoskodik

arr6l, hogy a tartalmi szempontb6l teljes ig6ny vonatkozasiban: meg6llapit6sri,ra keriiljon az, hogy az

igdnyelt adatok a k6rhin melyik csoportjrlnil, mely munkakttrt betdlto dolgoz6j6nil (tovibbiakban:

adatkdzl6) tal6lhat6ak, tovibb6 az ig6nyelt adatok beszerzdse megtdrtdnjen'

A sz6ban el6terjesztett igdnyt akkor lehet sz6ban teljesiteni, ha:

. az iglnyl| sz6ban kdri a vitlaszt' illetve az sz6m6ra kieldgit6'

. az ildnyelt adat a k6rh6z honlapjan vary mils m6don jogszeriien mri,r nyilv6nossagra kerult,

.azigdnyeltadatak6rhriamunkat6rsainaknevdre,beosztrisfua,hivatalieldrhet<jsdgdre
vonatkozik,

. az iglny a k6rhlz ellttLshra, hat6skor6re, az alkalmazott jogszab6lyoka vonatkoz6 6ltal6nos

tajdkoztat6ssal teljesithet6.

Amennyiben a sz6ban el6terjesztett igdny sz6ban nem vilaszolhat6 meg, az ig6nyldsrril feljegyz6st

kell kdsziteni 6s az ig6nyl<ir trijdkoztadi kell arr6l, hogr igdnydnek teljesit6sdre iriisban keriil sor.



A telefonon 6rkez6, a kdzdrdekri adat krizl6sdre ir6nyul6 igdnyekkel kapcsolatos hiv6sokat a

Titkers6$a vagy a feladatkd,r szerint illetdkes bels6 szervezeti egrsdg vezet6j6hez kell kapcsolni.

Az adatok 6tad saj

Ha az iigyf6l az adatokat szemdlyesen, k6zvetleniil kivinja megismemi, a Titkri.r haladdktalanul drtesiti
az iigyfelet:

az adatszolgalta,tits idopontj a e gyeztetdse, i I letve

az adatszolglltatissal kapcsolatban felmertilt k0ltsdgekriil val6 t6j6koztatds cdljib6l.

Az adatokba ttirt6n6 betekint6s:

A Szakk6rhiznak az adatokba ttirtdno betekintdshez megfeleki kdrtlmdnyeket kell biaosftania.

Ennek drdekdben:

meghatarozott helyis6get, trirgyal6t jel6l ki a betekintds helyszin6iil,
tijdkoaatjl az ngyfelet a jogair6l 6s firyelmezteti 6s k6teless6geire,

biztosida a k6rhia olyan dolgoz6j6nak jelenl6t6t, aki az igdnyl6ssel drintett adatokkal
kapcsolatban az ngyfdl kdrddseire v6laszolni tud, illetve biztositja az adatig6nyl6sre 6tadott
dokumentumok biztons6gdt, v6delm6t.

A k6rhdz kdpvisel6je az adatok6l k6szitett miisolatok atadAsa el6tt taj6koztatja az ugyfelet ajogair6l,
k6teless6geir6l.

Az iigyfdl joga, hogy:

a szamira rendelkez6sre bocs6tott adatokba betekintsen, azok6l jeryzeteket kdszitsen,
jelezzea miisolat kdszit€si igdny6t, s megieldlje a m6sotat adathordoz6jiinak formAj6t,
a betekintdsi joget id6korl6tozis ndlkiil - de az lntdzmeny nyitva tart6s6t figyelembe v6ve -
szabadon gyakorolja,
az adatokkal kapcsolatban k6rd6seket tegyen fel.

a szAmira rendelkezdsre bocsitott dokumentumok
dokumentumokba bejeglrez6st ne tegyen.

a

Az adatok 6tad6sa, ha az igdnyll az adatokat nem szemdlyesen kiv6nja megismerni:

ha az ilgyfdl az adatokat postai riton, illetve elekhonikus riton kivriLnja megismemi, aTitkfu az
adatszolg6ltat6sra el6kdszltett adatokat halad6ktalanul tov6bbitja a kiv6nr m6don.
postai tton tortdn6 adatszolg6ltatds esetdben, ha az adatszolg6ltatas sor6n k6lts66eritdst
6llapitottak meg, M adatszolgAltatdst postai utAnv6trel kell teljesiteni. az elektronikus riton

A megjelent ilgyfdl szdm6ra az adatok 6tadrisa (betekintdsi lehet6sdg biztositdsa" m6solatok Atadrisa)

csak tgy lehets6ges, ha az iigyfdl a formanyomtatv6nyon al6irris6val az Ltadls tdny6t elismeri (az

al6ir6sig a dokumentumokba nem tekinthet bele).

Az iigyfdl kdteless6ge, hogy:

dps€gd16l gondoskodjon,



tortdn6 adatszolgattatSs teljesitesre, - ha az adatszolgdltatasdrt kdltsdgtdritdst kell kdmi, - csak

akkor lehetsdges, ha az tgyf6l nyilatkozott an6l, hogy a k6ltsdgeket vrillalja.

Az adatig6nyldsnek kdzdrthetti formiiban ds - amennyiben az arii,nytalan k0ltsdggel nemjar 'az igdnyll

6ltal kiv6nt technikai eszklzzel, illetve m6don irisban (vagy, ha az ig6nyben elektronikus levelezdsi

cimet is kozOlt, rigy elektronikus riton) vagy sz6ban kell - a kdz6rdekii adat megismerdsdre ir6nyul6

igdnynek a tudom6sra jutiist kovet6 - legrdvidebb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon beliil eleget

tenni. Az adatig6nyl6st nem lehet elutasitani arra val6 hivatkozSssal, hogy annak kdzdrthet6 form6ban

nem lehet eleget tenni. Az igdny teljesitdsdnek meglagadisrir6l, amak indokaival egyiitt, 8 napon beliil

irrisban vagy - amennyiben az igdnyben elektronikus levelezdsi cimet kdzdlte - elektronikus riton

drtesiteni kelt az igdnyklt. Az drtesitdsben tLjdkoztatni kell az igdnykit an6l, hogy - az igdnydnek nem

teljesitdse miatt - bir6s6ghoz fordulhat.

A kozdrdekii adat megismerdse irdnti ig6ny teljesitdse nem tagadhat6 meg azert, mert a nem magyar

nyetvri ig6nyl6 az igdnydt anyanyelv 6n vagy az 6ltal|rtett m6s nyelven fo galmazza meg

Az adatokat tartalmaz6 dokumentumokr6l vagy dokumentumrdszr6l, annak trirolfsi m6dj[t6l

fliggetteniil az ig6nyl6 masolatot kaphat. A f6nym6solat elkdszit6se annak a szervezeti egysegnek a

feladata, ahol az adatokat tartalmaz6 dokumentumot t6roljek.

A m6solat k6szitds6drt - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmeriilt kdlts6g m6rt6k6ig terjed6en - a

kiildn jogszab6lybart (24912000. (XII.24.) Korm. rendeletben el6irt, a szSmviteli politika r6szekdnt

elkdszitett 6nkolts6gsz6mit6s rendjdre vonatkoz6 szabdlyzatban foglaltak szerint kolts6gtdritdst

6llapftunk meg, melynek osszegdt az igdnyki kdrdsdre el6re kdzdlni kell. A kdltsdgtdritdsrll az

intdzmdny pdnziigyi osztelya szemlat 6llit ki.

Ha a k0z6rdekii adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 iltal meg nem ismerheto adatot tartalmaz, a

m6solaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlennd kell tenni'

A k0zdrdekii adatigdnyldsre adott v6lasz kiadm6nyozrisfra a Titk6rjogosult'

Az adatszolsdltatds t ieinvl1re vonatkoz6 delmi el ok

A k6rhiz 6ltal kdzzltett adatok megismerdsdt regisztr6ci6h oz, szemdlyazonosit6 adatok kdzl6s6hez

nem lehet kotni. Az elektronikusan ki)zzetelt ktizdrdekii adatokhoz tul€nd hozzl,;fdres biztositds6hoz

szemelyes adat csak annyiban kezelhet6, amennyiben az technikailag elengedhetetleniil sztiksdges, a

szem6lyes adatokat ezt k6vet6en haladdktalanul t6rdlni kell'

Ig6nyljs alapj6n t<irt6n6 adatszolg6ltat6s esetdn az adatig6nylo szemdlyazonosit6 adatai csak annyiban

t.r"ll"tOt, amennyiben az igdny teljes(t6s6hez - bele6rtve az esetleges kdlts€gek megfizet6s6t is -

elengedhetetleniil sziiksdges. Az ig6ny teljesit6sdt, illet<ileg a k6lts6gek megfizetds6t kdvet6en az

igdnll6 szemdlyes adatait haladdktalanul ttirtilni kell. A szem6lyes adatok torl6se 6rdek6ben a

tOroa.tU adatok igdnybejelent6 nyomtatv6nyin (1. sz6mir melldklet) ktiltin rdsz szolg6l a szemdlyes

adatok rogzit6s6re. Az adatszolgSltatas teljesitdsdt kdvet6en ezt a - szemdlyes adatokat tartalmaz6 -

rdszt le kell v6lasaani a nyomtatv6nyr6l ds gondoskodni kell annak megsemmisitds6r6l.

Adatszolpdltatds a kbzdrdekii adatok isinvldsdrdl



A f6igazgat6 a tifigy'vet kdvet6 6v januSr 31-ig t|j'koztatja a Nemzeti Adatvddelmi 6s

Informfci6szabads6g Hat6sSgot az elutasitott ig6nyekr6l, valamint az elutasitrisok indokair6l. Az

adatszolgtltat6s teljes(tds66rt a Titkar a felel6s.

A kAtukzden kdzzateendd adalok nyilvdnossdgra hozatala

Az inform6ci6s <inrendelkezdsi jo 916l €s az inform6ci6szabadsigr6l sz6l6 2011.6vi CXII. tdrvdny 32.

$-a drtelm6ben:
A krizfeladatot ellft6 szerv a feladatk0rdbe tartoz6 iigyekben - igt ktiliinOsen az illamt 6s

dnkorminyzat kolts6gvetdsre ds annak vdgrehajthsbra, az 6llami ds dnkormAnyzati vagyon kezelds6re,

a kdzp6nzek felhaszn6l6siira ds az erre ktitdtt szerz6ddsekre, a piaci szerepl6k, a magiinszervezetek 6s -

szem6lyek rdszdre kiildnleges vagy kizfr6lagos jogok biaositris6ra vonatkoz6an - kiiteles eltisegiteni
6s biztositani a kdzvdlemdny pontos 6s gyors tejdko^at sat.

A tdrveny az alibbiak szerint rendelkezik az elektronikus kdzzdt6telr6l: A 33. $ (1) bekezddse

drtelm6ben a tdrv6ny alapj6n kdtelez6en kdzzdteendo kdzdrdekii adatokat intemetes honlapon,

digit6lis form6ban bdrki szimfua, szem6lyazonositds n6lkiil, korl6toz6st6l mentesen, kinyomtathat6 6s

rdszleteiben is adatvesztds ds torzulis n6lkiil kimisolhat6 m6don, a betekintds, a letdlt6s, a nyomtat6s,
a kim6sol6s 6s a h6l6zati adat6tvitel
szempontjib6l is d(jmentesen kell hozzif6rhetlvd tenni (a tov6bbiakban. elekhonikus klzz9tdtel).
A kdzzdtefi adatok megismerdse szemdlyes adatok kdzl6s6hez nem ktithet6. A jogszabily szerint az
intdzmdny az elektronikus klzzdtlteli k<ltelezettsdgdnek a feliigyeletdt, szakmai ir6nyit6s6t vagy
miikdd6sdvel kapcsolatos koordin6ci6t ell6t6 szervek 6ltal fenntartott, valamint az ene a cdha
ldtrehozott kOzponti honlapon val6 kdzzdtdtellel is eleget tehetnek.
A kdzzdt€telre szo19616 honlapon akdzz5tlteli listikon meghatarozott kdz6rdekii adatokon
kiviil eleldronikusan kdzz6tehetriek m6s kozdrdekii 6s kdzdrdekb6l nyilv6nos adatok is.
A jogszab6ly 35. $ (1) rtigziti, hogy az elektronikus kdzz6tdtelre kritelezett adatfelel6s szerv
vezetbje (f6igazgat6) gondoskodik a tOrvdny 37. $-5ban meghatiirozott kdzz6tdteli listekon
szereplri adatok pontos, naprakdsz ds folyamatos kbzzdtdtel'rol, az adatkozl6nek
(Szakk6rh6zunhban az informatikus) val6 megkiilddsdr6l.
Az 6ltal6nos kdzz'tdteli listat a ttirvdny 1 . sz. melldklete tartalmazza.
A megkiilddtt adatok elektronikus ktizz'tdtel€'rt, folyamatos hozz'f'rhet6sdg€'rt, hitelessdg6drt 6s az
adatok frissitds6drt az informatikus felel. A tdrv6ny ismeretdben az informatikus a f6igazgat6, illetve a
szervezeti egys6g vezet6k irAsos t6j6koztat6sa alapj6n az 6rtesit6st kdvet6en azonnal gondoskodik az
ad atok kdzzdtdteldr 61.

Az elektronikusan kdzzdtett adatok - ha a hatilyos torvdny vagy mrls jogszab6ly elt6r6en nem
rendelkezik - a honlapr6l nem t6volithat6ak el.
Az adatok kdtdt, az adatok fiissitds6nek 6s meg6rz6sdnek szab6lyait a hivatkozott tdrvdny l. sz.
mell6klete szab6lyozza.
A Szakk6rh6z megsziin6se esetdn a kdzz6tdtel kdtelezetts6ge a Szakk6rhriz j ogut6dj6t terheli.

1. sz6mri mell6klet

fil,rtelmezf rendelkez6sek



E Szabilyzat alkalmazisa sor6n:

Szemdlyes adat

Az drintettel kapcsolatba hozhat6 adat - kiildndsen az drintett neve, azonosit6 jele, valamint ery vagy

tttbb fizikai, fiziol6giai, ment6lis, gazdasbgi, kulturflis vagy szociilis azonoss6g6ra jellemz6 ismeret -,

valamint az adatb6l levonhat6, az drintettre vonatkoz6 kdvetkeztetds.

Kazdrdekbdl nvilvdnos adat:
A kdz6rdekii feladat fogalma al6 nern hrtoz6 minden olyan adat, amelynek nyilv6nossigra hozatal{t,

megismerhetosdgdt vagy hozzAfdrhetovd tdtel6t torvdny kdz6rdekb6l elrendeli.

Adatkezel6:
Az a termdszetes vagy jogi szemdly, illeWe jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezet, aki vagy

amely 6n6ll6an vagy mAsokkal egyiltl az adatok kezelds6nek cdlj6t meghat{roTza, az adatkezel6sre

(beledrwe a felhasm6lt eszkozt) vonatkoz6 dontdseket meghozza 6s vdgrehajtja, vagy az |ltala
me gbizott adatfeldolgo26val v6grehajttatj a.

Adatkezelds:
Az alkalmazott eljirrist6l fiiggetlentil az adatokon vdgzett b6rmely miivelet vagy a mtiveletek

osszessdge, igy kiildndsen gyfljtdse, felvdtele, rdgzitdse, rendszerezdse, t6rol6sa, megveltoztatAs4

felhasm6l6sa, lek6rdezdse, tovabbitfua, nyilv6noss6gra hozatala, dsszehangolAsa vagy

6sszekapcsol6s4 ziroliisa, tdrldse 6s megsemmisitdse, valamint az adatok tovfbbi felhaszn6l6s6nak

megakad6lyoziisa, f6nykdp-, hang- vagy kdpfelvdtel kdszitdse, valamint a szemdly azonosit6srlra

alkalmas fizikaijellemzcik (pl. ujj- vagy tenydrnyomat, DNS-minta, iriszkdp) rOgzitdse.

Adauovdbbitds

Az adat meg)tatfurozott harmadik szemdly szim6ra td rtdn6 hozzif1rhet6v6 tdtele. Nvilvdnossdsra

hozatal:

Az adat birki szim6ra t6rtdn6 hozz6f6rhet6vd tdtele

Adatfelel6s:

Az a k'zfelad tot ell6t6 szerv, amely az elektronikus riton kotelez<ien k'zzsteendb ktizdrdekii adatot

elo6llitotta, illetve amelynek a miikOddse sor6n ez az adat keletkezett'

Kdzdrdekfi adat:
Az 6ltami vagy helyi dnkorm6nyzati feladatot, valamint jogszabilyban meghatarozott egydb

kdzfeladatot ell6t6 szerv vagy szemdly kezeldsdben l6v6 ds tevdkenys6g6re vonatkoz6 vagy

ktizfeladatanak ell6tris6val dsszeftiggdsben keletkezett, a szemdlyes adat fogalma al6 nem es6,

b6rmilyen m6don vary form6ban rOgzitett informeci6 vagy ismeret, ftiggetlentil kezel6sdnek m6dj6t6l,

6n6ll6 vagy gyiijtemdnyes jelleg€t61, igy kiilondsen a hatriskone, illet6kessdgre, szervezeti feldpitdsre,

szakmai tev€kenys6gre, annak eredm6nyess6g6re is kiterjedri 6rtdkel6s6re, a birtokolt adatfajtrika 6s a

miik6d6st szabd,lyoz6 jogszab6lyokra, valamint a gazdilkodAsra, a megkdtdtt szerz<iddseke vonatkoz6

adat.

Adatdllomdny:



Az egy nyilv6ntart6 rendszerben kezelt adatok 6sszess6ge.

Harmadik szemdlv:

Olyan termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezet, amely-

vagy aki nem azonos az 6rintettel, az adatkezel|vel vagy az adatfeldolgoz6val;

IGIiNYBEJELENT6 LAP

2. sz6mri melldklet



ktizdrdekii adat megismer6s6hez

Az iginyelt kdzdrdekii adat meghat6rozisa, leir6sa:

A kozdrdekfi adat igdnyl6sdvel kapcsolatos egydb informrici6k: (. -ba tett x jellel k€rjiik az igdnyt
jelemi.)

A k0zdrdekii adatokat

o szem6lyesen, csak az adatok megtekint6sdvel kiv6nom megismemi

n szemdlyesen, az adatok megtekint6s6vel kivfnom megismerni 6s mfsolatot is k6rek,

n csak m6solat form6j6ban ig6nylem 6s a m6solat

n papir alapf leryen

tr szimit6gdpes adathordoz6 legren

. floppy legyen

. CD legyen

n PenDrive legyen (kdrelmez<i 6ltal biztositott)

a elektronikus lev6l leryen

A mrisolatot (papir 6s szimit6g6pes adathordoz6 esetdn)

o szemdlyesen kivrlnom Stvenni

o postai riton k6rem.



Eszrevdtelek, feljegyzdsek az adatkdzldssel kapcsolatban:

a) Adatkdrdsid6pontja:

b) Adatkdzldsid6pontja:

c) Adat el6kdszit6 megnevez6se

d) A felmeriilt kiilts6g Ossze

e) Elutasit:ls esetdn az elutasites oka:

A szem6lyes adatokra vonatkoz6 r6sz csak addig kezelhet6, mig az adatszolgitltatiis nem lett teljesitve.
Az adatszolg|ltatest kdvet6en ezt a r6sa le kell v6gni ds meg kell semmisiteni!

Szemdlves adatok:

Levelez6si cim:

Telefonsz6m: , E-mailcim:


