Ober Pénzügyi Lízing Zrt.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
www.oberlizing.hu

Tárgy: Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Adatkezelő!
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet
vagy GDPR) 15. cikkében biztosított jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.
(a kérelem nyomtatott betűkkel töltendő ki)
Név:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A Rendelet 15. cikke értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. (Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., Cégjegyzékszám: 01-10-045412, Adószám: 13690027-2-44, a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adataimról, így1 azok
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-

forrásáról

-

kezelt adatok köréről

-

kezelt adatok kategóriáiról

-

az adatkezelés céljáról

-

az adatkezelés jogalapjáról

-

az adatkezelés időtartamáról

-

adattárolás módjáról és helyéről

-

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

a megfelelő aláhúzandó

1

Ober Pénzügyi Lízing Zrt.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
www.oberlizing.hu

Ezen felül továbbá az alábbi konkrét kérdése(i)m van(nak):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:
E-mail cím:

…………………………………………………………………………………

Postacím:

…………………………………………………………………………………

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Megértettem, hogy a tájékoztatás nyújtására az Adatkezelő 25 napon belül, írásban köteles.
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: ……………………………………………………., 20………………………………

Aláírás:……………………………………………………..
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