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Magánszemélyek személyes adatainak 

feldolgozásával kapcsolatos kérelem - minta 

Kérjük olvashatóan töltse ki a nyomtatványt és küldje el a Gorenje Magyarország Kft. 

psotacímére (2045 Törökbálint Dulácska utca 1/b) vagy elektronikus formában az 

info@gorenje.hu emailcímre.  

A kérvényt benyújtó személy adatai 

Vezeték- és keresztnév  

Lakcím  

  

Egyéb elérhetőségek 
(ha szükséges) 

 

Egyéb azonosításra 
szolgáló adat, amely 
alapján az adatkezelő 
a jelen kérvényt 
benyújtó személyt 
azonosíthatja az 
adatbázisban 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének 15., 16., 17., 18., 20., 21. 

és 23. cikke értelmében az alábbiak közül a következő jogaimat gyakorlom: 

[  ] A(z alábbi) információkhoz való hozzáférés jogát:  

[  ] A személyes adataim tárolását végző rendszerre vonatkozó információk 

megismeréséhez fűződő jogomat (személyes adat katalógus) 

[  ] A személyes adataim feldolgozásának, feldolgozhatóságának megerősítéséhez 

való jogomat 

[  ] A feldolgozás alatt álló személyes adataimról való tájékozódáshoz fűződő jogomat  

[  ] A személyes adataim feldolgozására jogosultsággal rendelkező felhasználók 

listájának megismerésére vonatkozó jogomat 

[  ] A tárolt személyes adataim (papír alapú) listájának kikérésére vonatkozó jogomat 
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[  ] Valamennyi adatfeldolgozási tevékenység megismeréséhez fűződő jogomat 

(Megj. az adatfeldogozási tevékenységek listája személyes adatokat nem tartalmaz) 

 [  ] A személyes adatok forrásainak és a személyes adatok feldolgozási 

módszereinek megismeréséhez fűződő jogomat.  

[  ] A személyes adatok feldolgozásának céljára és típusaira vonatkozó 

információkhoz való hozzáféréshez való jogomat  

[  ] Automatikus döntéshozatali folyamatok használata esetén a logikus 

döntéshozatali folyamatok magyarázatának ismeretéhez fűződő jogomat 

[  ] A személyes adataim kijavításához fűződő jogomat 

[  ] A személyes adataim kiegészítéséhez fűződő jogomat 

[  ] A személyes adataim korlátozásához fűződő jogomat 

[  ] Az adataim törléséhez fűződő jogomat 

 

Azért küldöm a kérésemet, mert: 

[ ] az adatbázisukban levő adataim nem teljesek 

[ ] az adatbázisukban levő adataim pontatlanok 

[ ] az adatbázisukban levő adataim nem naprakészek 

[ ] véleményem szerint nincs alapja személyes adataim feldolgozásának 

[ ] egyéb 
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A kért eljárás további indokai (ha szükségszerű): 

 

Csatolt háttérdokumentumok 
 

 

   

Kitöltés helye és dátuma                           Aláírás 
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