Jelentkezési lap az érintett személyes adataihoz való hozzáféréshez
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács Rendelet, amely hatályon kívül helyezi a
95/46/EK irányelvet), (általános adatvédelem) (a továbbiakban: GDPR-rendelet), vagy a Tt. 18/2018 sz., A személyes adatok
védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint, mint érintett személynek joga van a személyes adatokra
vonatkozó információkhoz, amelyeket cégünk kezel Önnel kapcsolatban, ideértve a személyes adatok nyilvántartásai
másolatának jogára is, amelyek tulajdonunkban vannak, megosztunk vagy feldolgozunk; az időtartamról, amely alatt
személyes adatait tároljuk; az Ön személyes adatai címzettjeinek identitásáról; az automatikus
adatfeldolgozásról és bármilyen profilalkotás következményeiről; valamint az Ön személyes adataival
kapcsolatos egyéb információkról, amelyeket a www.vertere.sk weboldalon közzétett, a személyes
adatok feldolgozásáról szóló nyilatkozat (a továbbiakban: "kérelem") tartalmaz.
A kérelem kitöltése előtt kérjük, olvassa el a személyes adatok feldolgozásáról szóló fent említett
nyilatkozatot, ahol részletesebb információkat talál a kérdéses kérelem igénybevételéről.
1. rész: A személy, melyet a kérelem érint (érintett személy)
Név, vezetéknév, titulus:
Születés dátuma:
Az igazolvány típusa és száma:
Cím:
Tel. szám:
E-mail cím:

2. rész: A jogi képviselő azonosító adatai / meghatalmazott (A jogi személy törvényes képviselője
vagy statutárius képviselője tölti ki)
Név, vezetéknév, titulus:
Születés dátuma:
Az igazolvány típusa és száma:
Tel. szám:
E-mail:

Üzleti név:
Cégjegyzékszám:
Cím:
Tel.
szám:
E-mail:

3. rész: Szükséges információk
Kérjük, hogy kérelme gyors és hatékony feldolgozása érdekében nyújtson be további részleteket az
információkról, amelyeket Ön kér.
Ha jogot szeretne érvényesíteni, válasszon ki az alábbi lehetőségekből „X“ kitöltésével:

□
□

Kérem, hogy nyújtsa át személyes adataim áttekintését , amelyeket a Vertere jazykový servis, s.r.o. rólam feldolgoz
Kérem a személyes adataim törlését

□
□
□

eltelt a feldolgozás céljának ideje
feldolgozásuk ellentmond a törvénynek
A Vertere – jazykový servis (Vertere – fordító iroda) ezt az általánosan
kötelező érvényű előírások szerint köteles megtenni

Személyes adatok, amelyeket törölni kér:

□

Korlátozni kérem személyes adataim feldolgozását

□
□
□

Kérem a személyes adatok törlésének korlátozását, mivel az adatokra
szükségem van jogos érdekeim gyakorlásához és védelméhez
Kérem a személyes adatok feldolgozásának korlátozását mindaddig, amíg a személyes
adatok kezelésével kapcsolatos kifogásomat el nem döntik

Kifogásolom személyes adataim feldolgozását

□
□

Kifogásolom, hogy a Vertere - jazykový servis jogos érdeke fűződik személyes
adataim profilalkotás céljából történő feldolgozásához.
Kifogásolom, hogy a Vertere - jazykový servis személyes adataimat direkt
marketing céljából dolgozza fel, és kérem azok törlését.

Szeretném megkérni, hogy válaszoljon a kérésemre, és adja meg a kért információkat, amelyeket az
alábbi módon kértem:

□
□

Postai úton
E-mailben

4. rész: Nyilatkozat
Én,

, igazolom, hogy az ezen az űrlapon megadott információk helytállóak, és

hogy én vagyok az az érintett személy, akinek a neve itt szerepel. Megértem, hogy a Vertere-jazykový servisnek
bizonyítékkal kell rendelkeznie az identitásomról , ezért köteles vagyok a közjegyző által hitelesíteni az aláírásomat
a kérelmen. Tudatában vagyok annak, hogy ha a kérelmemet postai úton küldöm el a közjegyző által hitelesített
aláírás nélkül, a Vertere-jazykový servis nem fog a kérelmemmel foglalkozni. Tisztában vagyok azzal is, hogy
bizonyos esetekben ismételten szükséges lesz velem felvenni a kapcsolatot, hogy további információt szolgáltassak
az általam kért személyes adatok kikereséséről. Tudomásul veszem, hogy a kérelmem csak akkor lesz érvényes, ha
a Vertere-jazykový servis megkapja az összes szükséges információt. Tudomásul veszem azt is, hogy ez a kérés
egyelőre ingyenes, de ha ismételten ugyanazokat az információkat kérem majd, vagy ésszerűtlen vagy túlzott
kéréseim lesznek, a Vertere-jazykový servis ésszerű adminisztrációs díjat számíthat fel kérésem feldolgozásáért.

Kelt:

Aláírás:

