A Régió Monéta Zrt. adatkezelési szabályzatának 1. számú melléklete
ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
1. Az Érintett születési családi és utóneve:
2. Az Érintett családi és utóneve:
3. Az Érintett anyja neve:
4. Az Érintett születési helye és ideje:
5. Az Érintett lakcíme:
6. Az Érintett levelezési címe / tartózkodási
helye:
7. Az Érintett személyazonosító
igazolványának száma:
8. Az Érintett lakcímét igazoló igazolvány
száma:
9. Az Érintett vállalkozói / őstermelői
igazolványának száma:
10. Az Érintett bankszámlaszáma:
11. Az Érintett elektronikus címe (e-mail):
12. Az Érintett telefonszáma:
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
adathordozhatósághoz.
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
A személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása esetén a
szerződés megkötése nem lehetséges.
További információk a Régió Monéta Zrt. honlapján és irodáiban elérhető Adatkezelési
Szabályzatban és Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók.

A Régió Monéta Zrt. adatkezelési szabályzatának 1. számú melléklete

Adatkezelő NEVE, Telefonszáma:

Régió Monéta Zrt., +36 46 503-600

Adatkezelő CÍME:

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.

Adatkezelő KÉPVISELŐJE:

Rubi Nándor, Petrovics Bálint, Dávid Imre,
Szilágyi István

Adatkezelő HONLAPJA:

http://www.regio.co.hu

Az adatkezelés CÉLJA:

Az Érintettel kötött szerződés létesítése,
betartása, megszüntetése, kapcsolattartás, az
adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

Az adatkezelés JOGALAPJA:

Az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött
szerződés

A személyes adatok CÍMZETTJEI:

A Régió Monéta Zrt. ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

(akik megtekinthetik)
A személyes adatok TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

Az Érintettel kötött szerződés megszűnését
követő 5 év.

Alulírott kijelentem, hogy a Régió Monéta Zrt. hatályos adatkezelési
szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban
foglaltakat magamra nézve elfogadom.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatkezelő a személyes adataimat
jogszabályi kötelezettségének illetve szerződés teljesítése, esetleges jogos
érdekeinek érvényestése céljából arra jogosult harmadik félnek
továbbíthatja.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott
személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen,
minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás

