
……/20…/……… 

(Iktatószám) 

 

HIVATALOS FELJEGYZÉS SZÓBELI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSRÓL 

(kérelmet felvevő munkavállaló tölti ki!) 

 

1. Adatvédelmi tájékoztatási kérelem szóbeli megtételének időpontja: ……….év …….…. hó 

…...nap 

 

2. A kérelmező adatvédelmi tájékoztatása szóban megtörtént, az alábbiakra kiterjedő módon: 

 

A Társaság 2018. május 25-től az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete [GDPR] 
szerint kezeli az utasok és ügyfelek személyes adatait. A Társaság adatkezeléséről szóló 
adatvédelmi előírások és az utasok, ügyfelek adatvédelemmel kapcsolatos jogai a Társaság 
Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatók meg részletesen, melyeket a Társaság közzétesz 
és folyamatosan elérhetők a www.univerzalbeszerzo.hu honlapon.  
 
A Társaság a Kérelmezőt tájékoztatta az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmáról. 
 
A Társaság az adatvédelmi tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az 
adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az 
adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13., illetve 14. cikkében meghatározott tényeket. 
 
A jelen ügy szerinti adatkezelés az Ön kérelmével indult, ezért az adatkezelés jogalapja az 
Ön, mint érintett hozzájárulása. Ön azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a Társaság 
nyilvánosságra hozott adatvédelmi tájékoztatóját megismerhette és ennek tudatában veszi fel 
a kapcsolatot a Társasággal. Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.  
 
A Társaság az érintett részére szóbeli adatvédelmi tájékoztatást csak és kizárólag abban az 
esetben nyújt, ha meggyőződött az érintett személyazonosságáról. 
 

3. Kérelmező neve: …………………………………………..……. 

 

4. A kérelmező a személyazonosságát a hatályos magyar jog szerinti személyazonosságot 

igazoló valamely okmány bemutatásával igazolta, az alábbiak szerint: 

- személyazonosságot igazoló okmány típusa: személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői 

engedély, egyéb: ……………………………… 

- személyazonosságot igazoló okmány száma (csak akkor rögzíthető, ha ezt az adatok 

Társaságunk már eleve kezeli): …………………………. 

- személyazonosságot igazoló okmány érvényességi ideje/lejárata (csak akkor rögzíthető, 

ha ezt az adatok Társaságunk már eleve kezeli) : …. év …. hó .. nap 

 

5. A kérelem rövid leírása: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

http://www.univerzalbeszerzo.hu/


6. A kérelemmel érintett személyes adatok a kérelmező, mint érintett, vagy a kérelmező 

törvényes felügyelete alatt álló kiskorú érintett személyes adataira vonatkoznak-e?  

 

IGEN  -  NEM 

 

7. Ha a kérelemmel érintett személyes adatok kiskorú érintett személyes adataira vonatkoznak 

a kérelmező az alábbi hivatalos okmánnyal igazolta, hogy ő a kiskorú törvényes képviselője: 

okmány megnevezése: …………………… 

okmány száma (csak akkor rögzíthető, ha ezt az adatok Társaságunk már eleve kezeli): 

……………………………. 

okmány érvényessége (csak akkor rögzíthető, ha ezt az adatok Társaságunk már eleve 

kezeli): ……………………    

kiskorú érintett neve (csak akkor rögzíthető, ha ezt az adatok Társaságunk már eleve kezeli): 

……………………… 

 

8. A kérelmező a tájékoztatást ÍRÁSBAN / SZÓBAN kéri. 

 

9. A Kérelmező az írásos választ, illetve a szóbeli válasz helyéről és időpontjáról a 

tájékoztatást a következő címre kérte:  

- e-mail cím: 

- postai cím:   

 

10. A kérelem elbírálása: 

 

a) A kérelmező nem igazolta /nem tudta megfelelő módon igazolni a személyazonosságát, 

ezért részére tájékoztatás nem adható.  

 

b) A kérelmező nem igazolta /nem tudta megfelelő módon igazolni, hogy az érintett kiskorú 

törvényes képviselője, ezért részére tájékoztatás nem adható. 

  

c) A kérelem nem a kérelmező saját, vagy törvényes felügyelete alatt álló kiskorú személyes 

adataira vonatkozik ezért részére tájékoztatás nem adható. 

 

d) A tájékoztatási kérelem teljesítése azonnal, szóban megtörtént. 

 

e) A tájékoztatási kérelem azonnal, szóban nem válaszolható meg, ezért a jelen hivatalos 

feljegyzés felterjesztésre kerül a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez.   

 

 

Kelt, ………………………., 20 ………. év ………. hó …… nap 

 

 ............................................................. 

 feljegyzést készítő munkavállaló aláírása 

 olvasható neve  

 és társasági azonosítója 

 


