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ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ  

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSHEZ 

 
Természetes személy neve: Czuczor Éva, pénzügyi szolgáltatást és jelzáloghitelt többes ügynökként közve-
títő egyéni vállalkozó 
székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 145. 
 

 
AZ ÉRINTETT ADATAI1 

 

Név  

Anyja neve  

Születési hely, időpont  

Lakcím  

Telefonszám  

E-mail cím  

Egyéb személyes adatok23 

 

 

 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATAI 

 

Az adatkezelő neve, címe (postai cím is) Czuczor Éva 
székhely: 1131 Budapest, Reitter F. u. 145. 
 

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség) Czuczor Éva 
tel.: +36-70-338-2706 
e-mail: czuczorcredit@gmail.com 

Az adatkezelő honlapja www.czuczorcredit.com 

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont) 

Az adatkezelés célja szerződés teljesítése 

A személyes adatok címzettje(i)4  

Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)  

Adattovábbítás ténye, címzettje  

A személyes adatok tárolásának időtartama szerződés megszűnését követő 5 év 

További információ5  

                                                           
1 három adat szükséges minimum egy személy azonosításához 
2 személyazonosság igazolására használt okmány típusa és száma, gépjármű rendszám, stb. 
3 az adattakarékosság elvének megfelelően kizárólag csak a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 
szerepeltethetők a szerződésben és az adatlapon 
4 az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére szemé-

lyes adatot az adatkezelő hozzáférhetővé tesz 



 

Tájékoztatás az érintett jogairól 

Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van  

a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,  

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatóság-

hoz, továbbá  

d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen vissza-

vonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az 

czuczorcredit@gmail.com e-mail címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Informá-

ciószabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye sze-

rinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adat-

védelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az 

Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyez-

tetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg. 

Amennyiben Ön a szerződéshez szükséges minimum adatokat a szerződéskötés során szolgál-

tatni nem kívánja, úgy az a szerződéskötés megtagadását vonhatja maga után. 

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a czuczorcredit.com honlapon 
található.  
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 
illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.). 

*********** 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és 

a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső 

befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

…………………………………., 201…, ……………….. hó ………. 

 

…………………………………………..  

              (az érintett aláírása) 

Készül 2 példányban: 
1. sz. pld. Érintett 
1. sz. pld. Adatkezelő 

                                                                                                                                                                                     
5 az adott szerződéstől függően 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

