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Tájékoztatás kérés az adatkezelésre vonatkozóan
Név:…………………………………………………………………………..
Cím:…………………………………………………………………………..
Telefon szám:………………………………

Mail cím: …………………………………….

Kérelem tárgya:

Kérelem dátuma: ……………………….

Tájékoztatás személyes adataim kezeléséről

Korlátozás személyes adataim kezelésére

Adathelyesbítés

Adathordozási kérelem

Törlési kérelem
Adatkezelés korlátozása
A kérelem indoka, részletezése: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A kérelemre adott válasz:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A tájékoztatás átvétele:
Személyesen

Postai úton

Elektronikusan:

Kelt: 20…………………………

………………………………..
Aláírás

Ökoenergia 2006. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Az Érintettek jogainak biztosítása
Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a hozzáféréshez való jog szerint az
Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (adattovábbítás címzettjei). Ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték,
a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt. Az adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja (nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.) . Az adatkezelő
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető
formában megadni a tájékoztatást.
Adathelyesbítéshez és törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is. (GDPR 16.cikk). Az Érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig
köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha: a személyes
adatokra már nincs szükség (nincs célja, jogalapja), jogellenesen kezelték, Érintett visszavonja a hozzájárulását, vagy jogi
kötelezettség írja elő. (GDPR 17.cikk).
Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza adatkezelési műveleteket (Infotv. 19 §):
ha az Érintett vitatja az Adatkezelő Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem
állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, az adatok törlésének lenne helye, a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a tároláson túl egyéb
adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. A korlátozás
megszüntetéséről az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
A Hivatal tájékoztatja az Érintettet arról, hogy – amennyiben személyes adatait hozzájárulása alapján kezeli jogosult
hozzájárulását bármikor visszavonni. Jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi
jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásban a törléshez és az adathordozhatósághoz való
jog nem érvényesül.
A GDPR- ben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
hozzájárulás visszavonásáról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást, vagy ha az adatkezelésre tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor.
Ha a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi
incidens történik , az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az Érintettet az incidensről, kivéve
ha az adatkezelő az incidens előtt, vagy azt követően megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, vagy aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen NAIH-nál (felügyeleti hatóság), Hatóság vizsgálatát kezdeményezhet, vagy
adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti. Az Érintett az Adatkezelő, Adatfeldolgozó tevékenységi
körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése
szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeli. (Infotv. VI. Fejezet).
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az Adatfeldolgozót a jogellenes
adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az Érintett jogai
érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz
a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

