Tárgy:
Tájékoztatás kérése személyes adatok
kezeléséről
Tisztelt Hydropool Hungaria Kft., mint Adatkezelő!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.
Név: .....................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telepítési cím (telepített medence esetében): ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Levelezési cím (amennyiben eltér a számlázási címtől): ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
E-mail cím: .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartási telefonszám: .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Adatalany beazonosításához szükséges további adatok : ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a Hydropool Hungaria Kft. (1039
Budapest, Batthyány utca 28. Cg.:01-09-916432) által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról / az adatkezelés
céljáról / jogalapjáról / időtartamáról / az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről / személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről / az esetleges
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (aláhúzással megjelölendő).
Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van: ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni: .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a
tájékoztatást. Az Infotv. 15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.”
Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében,
valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2)
bekezdése értelmében az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely
rendelkezése alapján került sor.
A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése
értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Együttműködését köszönöm!

Kelt: .................................................................................
...............................................................................
Aláírás



Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév.
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.

