
Az Európai Parlament és Tanács  (EU) 2016/679 Rendeletében ( GDPR) foglalt adatvédelmi jogok 
érvényesítésére szolgáló nyomtatvány 

Az Adatkezelő megnevezése, székhelye: Deutsche Leasing Hungaria Zrt., 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
 
Alulírott, mint a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. által kezelt személyes adatok érintettje ezúton az alábbi 
kérelemmel* fordulok a fentiekben megjelölt adatkezelőhöz: 

   Hozzáférési jog gyakorlása (GDPR 15. cikk): 

Kérem az adatkezelőt, hogy nyújtson tájékoztatást az általa végzett, engem érintő adatkezelésről, illetve az 
adatkezelés tárgyát képező személyes adataim másolatát bocsássa a rendelkezésemre. 
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő az általam kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, 
észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

 Helyesbítéshez való jog gyakorlása (GDPR 16. cikk): 

Kérem az adatkezelőt, hogy az alábbi adatomat/adataimat helyesbíteni szíveskedjen: 

Helyesbítendő adat(ok): …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………................. 

Helyes adat(ok): …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 Törléshez való jog, amennyiben annak feltételei fennállnak (GDPR 17. cikk): 
Kérem az adatkezelőt, hogy az alábbi adatomat/adataimat törölni szíveskedjen: 

Törlendő adat(ok): …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indoklás: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Az adatkezelés korlátozásához fűződő jog  (GDPR 18. cikk): 
Kérem az adatkezelőt, hogy az alábbi adatomat/adataim kezelését az alább megjelölt indok(ok) miatt (GDPR 18.cikk) 
az alábbiak szerint korlátozni  szíveskedjen: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 
Adatkezelés korlátozására irányuló konkrét kérelem, indoklással együtt (cél, időtartam, adatátadás, 18. cikk melyik 

pontja alapján):  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): 
Kérem az adatkezelőt, hogy az általa esetlegesen automatizált módon kezelt személyes adataimat (ide nem értve a 
jogszabályban előírt kötelezettség alapján kezelt személyes  adatokat ) tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban bocsássa a rendelkezésemre. 

 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk), ezen belül: 

 Tiltakozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének  f) pontján alapuló kezelése ellen. 

 Tiltakozás az üzletszerzési (marketing) célú adatkezelés ellen. 

Érintett neve: …………………………………………………………………………………………………………… 

Érintett lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………… 

Gazdasági társaság neve: ……………………………………………………………………………………………… 

Dátum: ………………………………………… Alírás: ………………………………………………………………… 

* A megfelelőt kérjük szíveskedjen x-el jelölni! 
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