
ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:

ANYJA NEVE:

LAKCÍME:

TELEFONSZÁMA:

E-MAIL CÍME:

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE: Holdfény Idősek Otthona Kft.

KÉPVISELŐJE: Váczi Norbert

HONLAPJA: https://holdfenyotthon.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

A SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

1 év.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van
● kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
● azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes

adatok kezelése ellen,
● valamint a joga van az adathordozhatóság hoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt
benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám:

https://holdfenyotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato

http://www.h-metall.at/adatkezelesi-tajekoztato


+36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), jogai
megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi
perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint –az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem
köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az Adatkezelő a hozzájárulás
hiányában……………………………………………………………………………………………………..

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek
a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)

További információk a Cég honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

***

Kijelentem, hogy a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott
személyes adataim a valóságnak megfelelnek, fentiekben megjelölt célú kezeléséhez
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
(az érintett aláírása)

https://holdfenyotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

