
Kérelem a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos 
jogok gyakorlására 

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. és 15–22. Cikke alapján. 

 

Címzett (üzemeltető):  

Envirotex, s.r.o., a Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, 
Bejegyezve a Trnava-i Járásbíróság Jegyzékében, Sro szakasz, vállalkozói jegyzék száma: 
48045 / T, Cégazonosító szám: 53456408, Adószám: 2121396365, Közösségi adószám: 
SK2121396365 

Kérvényező (érintett személy): 

Cím:   Név:    Vezetéknév: 

Tartózkodási hely: 

E-mail cím: 

 

Az érintett személy státusza az üzemeltetővel szemben (jelölje meg): 

alkalmazott    beszállító 

volt alkalmazott  vevő 

álláskereső   másik természetes személy 

 

A kérelem feldolgozásának kivánt módja: (jelölje be az egyik lehetőséget): 

(Az üzemeltetőnek az információkat főszabály szerint a kérvénjel megegyező formában kell 
kézbesítenie.): 

 Postán 

 E-mailben 

Ha a kérelem egy speciális kategória adataira vonatkozik, akkor az üzemeltető kizárólag 
postai úton, saját kezébe kézbesíti ! 

Az érintett személy által a kérelmében a GDPR szerint alkalmazandó jog (jelöljön meg akár 
egynél több lehetőséget): 

hozzájárulás visszavonása, ha a személyes adatokat az érintett beleegyezésével 
kezeljük (7. cikk) (A hozzájárulás visszavonása nem érinti a feldolgozott személyes 
adatok jogszerűségét azok fellebbezéseig) 

hozzáférés a személyes adatokhoz; a személyes adatok feldolgozásának 
megerősítése; a személyes adatok másolata (15. cikk) (a hozzáférés nem sértheti 
hátrányosan más természetes személyek jogait) 

a személyes adatok helyesbítése és hozzáadása (16. cikk) 

személyes adatok törlése (az "elfelejtéshez való jog") (17. cikk) (szükségtelen, 
illegálisan feldolgozott, a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásakor, ha a 



feldolgozásnak nincs más jogi alapja; nem vonatkozik a közhatalom gyakorlásakor 
kezelt adatokra az adatkezelőre bízva, archiválási, tudományos vagy statisztikai 
célból, történeti kutatás céljából feldolgozzák, a véleménynyilvánítás szabadságához 
és az információhoz való jog gyakorlásához, jogi igények bizonyításához és 
érvényesítéséhez) 

a személyes adatok feldolgozásának korlátozása (18. cikk) (a helyes adatok 
helyesbítéséig; annak ellenőrzéséig, hogy a Szlovák Köztársaság Egészségügyi 
Minisztériumának jogos érdekei nem érvényesülnek-e az érintett felett; ha az érintett 
tiltakozik az érintett személy törlése ellen jogi igény) 

automatizált módon kezelt személyes adatok továbbítása (20. cikk) 

a személyes adatok feldolgozásának kifogásolása (21. cikk) (az adatkezelő által 
közérdek vagy közhatalom gyakorlása alapján történő adatkezelés vagy az adatkezelő 
jogos érdekei alapján történő feldolgozás esetén) 

az érintett számára az automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotás 
alá vonás jogának alkalmazása az érintett számára (GDPR 22. cikk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Kérvény benyujtásának oka/jogosultság: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett személy / kérelmező kijelenti, hogy elolvasta és megértette az ebben a 
dokumentumban szereplő információkat. 

 

 

 

 
_ dátum és az érintett személy  vagy  

képviselőjének, ha 16 éven aluli  
gyermekről van szó kézírásos aláírása 



Útmutató az érintett személy jogainak gyakorlásához való kérvényéhez 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga 
Ha személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, akkor bármikor jogában áll 
visszavonni az adatkezelőtől. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a beleegyezését 
megelőző hozzájárulásból eredő feldolgozás jogszerűségét.   

 

Az érintett hozzáférési joga az adatokhoz 

Érintettként Önnek joga van megerősítést kérni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az 
Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e. Ha igen, akkor joga van hozzáférni 
ezekhez a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: 

a)  a feldolgozás célja; 

b)  az érintett személyes adatok kategóriái; 

c)  azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy 
továbbítani fogják; 

d)  a személyes adatok várható megőrzési ideje, vagy legalábbis azok meghatározásának 
kritériumai; 

e)  az a jog, hogy az adatkezelőtől kérheti az Ön személyes adatainak helyesbítését, illetve 
azok törlését vagy a feldolgozás korlátozását, vagy joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés 
ellen; 

f)  panasz benyújtásának joga a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Irodájához; 

g)  ha a személyes adatokat nem Öntől szerezték be, a forrásukról rendelkezésre álló 
információk; 

h)  az alkalmazott eljárással kapcsolatos automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást 
is, és az ilyen feldolgozás várható következményei. 

Az üzemeltető megadja Önnek az Ön kérésére feldolgozott személyes adatok másolatát. Az 
Ön által igényelt további példányokért az üzemeltető ésszerű díjat számíthat fel, amely 
megfelel az adminisztrációs költségeknek.     

 

A személyes adatok helyesbítése és hozzáadása 

Érintettként jogában áll, hogy az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa az Önre 
vonatkozó helytelen személyes adatokat. A feldolgozás céljától függően joga van hiányos 
személyes adatokat kitölteni.         

 

Törlés joga (az elfelejtés joga) 

Érintettként Önnek joga van arra is, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, és az adatkezelő az alábbi esetek egyikében 
köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat: 



a)  a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat megszerezték vagy 
más módon feldolgozták; 

(b)  visszavonja a hozzájárulást, amely alapján a feldolgozást végzik, és ha a feldolgozásnak 
nincs más jogi alapja; 

c)  kifogást emel a személyes adatoknak az adatkezelő jogos érdekeivel történő feldolgozása 
ellen, és az adatkezelésnek nincs jogos oka; 

d)  a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel; 

e)  a személyes adatokat törölni kell az uniós jog vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállami 
jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében; 

f)  a személyes adatokat a közvetlenül 16 éven aluli gyermekeknek címzett információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálata kapcsán gyűjtötték.  

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, köteles törölni a személyes 
adatokat, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és az intézkedések 
végrehajtásának költségeit, megteszi a megfelelő intézkedéseket, beleértve a technikai 
intézkedéseket is, hogy tájékoztassa az adatkezelőket arról, hogy Ön kérte a törlést. a 
személyes adatok.  

Csak akkor kérheti a személyes adatok törlését, ha a feldolgozás nem szükséges: 

a)  a véleménynyilvánítás és az információszabadság jogának gyakorlása; 

b)  jogi kötelezettség teljesítése; 

c)  közérdekből a közegészségügy területén; 

d)  archiválási, közérdekű, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célokra; 

e)  jogi igények megállapítása, érvényesítése vagy védelme 

 

A feldolgozás korlátozásának joga 

Érintettként Önnek joga van arra, hogy az adatkezelő korlátozza a feldolgozást az alábbi 
esetek egyikében: 

a)  megtámadta a személyes adatok pontosságát egy olyan időszak alatt, amely lehetővé 
tette az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)  a feldolgozás jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra feldolgozás céljából, de Önnek 
szüksége van rájuk a jogi követelések igazolásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d)  kifogást emeljen az üzemeltető jogos érdeke vagy a közérdek vagy a gazdasági 
szereplőkre bízott közhatalom gyakorlása során végzett feladat végrehajtása érdekében 
történő adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotás kifogását is. 

Ha az adatkezelő korlátozta az adatkezelést, az ilyen személyes adatokat - a megőrzés 
kivételével - csak az Ön beleegyezésével, vagy jogi igények bizonyítására, érvényesítésére 
vagy védelmére, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, 
vagy egyéb okokból szabad kezelni. az Unió vagy egy tagállam nyomós közérdekét. 



Az adatok hordozhatóságához való jog 

Érintettként Önnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható 
formátumban megszerezni az Önre vonatkozó és az üzemeltető részére megadott személyes 
adatokat, és joga van ezeket az adatokat egy másik szolgáltatónak továbbítani, ha: 

a)  a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy szerződésen alapul; 

b)  ha a feldolgozást automatizált módon végzik. 

Önnek is joga van személyes adatokat közvetlenül az egyik üzemeltetőtől a másikhoz 
továbbítani, de csak akkor, ha ez technikailag lehetséges. 

Ez a jog nem vonatkozik a közérdekből végzett feladatok elvégzéséhez vagy az adatkezelőre 
ruházott hatósági hatáskör gyakorlásához szükséges adatkezelésre. 

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. 

 

A tiltakozáshoz való jog és az egyéni döntéshozatal automatizálása 

Érintettként bármikor jogában áll kifogást emelni a saját helyzetével kapcsolatos okokból az 
Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amelyet a következők alapján 
végeznek:  

a)  az adatkezelő jogos érdeke; vagy 

b)  közérdekből vagy az üzemeltetőre ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat 
végrehajtása.  

Az adatkezelő csak akkor dolgozza fel a személyes adatokat, ha bizonyítja a feldolgozás 
szükséges jogos okait, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi 
igények bizonyításának, érvényesítésének vagy védelmének okait. 
Ön, mint érintett személy, joga van, hogy ne vonatkozzon olyan döntés alá, amely kizárólag 
automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek joghatásai 
vannak Önt érintő vagy jelentősen érintik Önt, kivéve, ha a határozat 

a)  szükségesek az érintett személy és az üzemeltető közötti szerződés megkötéséhez vagy 
teljesítéséhez, 

b)  az üzemeltetőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok lehetővé teszik, amelyek 
megfelelő intézkedéseket is előírnak az érintett személyek jogainak, szabadságainak és 
jogos érdekeinek védelmének biztosítására, 

c)  az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. 


