Belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás ÁSZF 2. sz. melléklet

Nyilvántartási szám: …………………………………
REKLÁMKIADVÁNY TERJESZTÉSE ELLENI TILTAKOZÁS
BEJELENTÉS
ÜGYFÉL BEJELENTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ
Alulírott ………………………………………… (név) ……………………………………..(születési hely, idő)
………………………………………………………………………………………….(lakcím) bejelentem, hogy a
………………………………………………………………………………………………………….…… címhelyen
nem engedélyezett, hogy a Posta a címhez tartozó levélszekrénybe vagy a Posta feltételezése szerint a
postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközbe címezetlen reklámkiadványt terjesszen.
Elfogadom, hogy a Posta a bejelentésben foglaltakat, a honlapján közzétett ÁSZF 7. pont 9) és 10)
bekezdése szerinti feltételekkel tudja figyelembe venni.
Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a bejelentésemet felelősségem teljes tudatában teszem meg.
Nyilatkozom, hogy a bejelentésem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, az adatok átadásának
jogszerűségéért felelősséget vállalok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben bejelentésem valódisága vonatkozásában kétség merül fel, a
Posta a bejelentésemet nem köteles tudomásul venni.
Bejelentés hatályossága1:
□
a hatálybalépést követő naptári év végéig
□
a hatálybalépést követő ötödik naptári év végéig
A bejelentésemmel önkéntesen hozzájárulok, hogy a Magyar Posta Zrt., mint adatkezelő (Székhely:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, adatvédelmi
tisztségviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu) a bejelentésben szereplő adataimat (név,
bejelentéssel érintett címhely, bejelentés időpontja, tiltakozás hatálya) a reklámkiadványok terjesztése
elleni tiltakozás nyilvántartása, valamint a reklámkiadványok terjesztésével kapcsolatos szolgáltatás ennek
megfelelő teljesítése céljából a hozzájárulásom visszavonásáig, de legkésőbb a nyilatkozatom megtételét
követő 5. naptári év végéig kezelje.
A hozzájárulásomat – azonosító adataimnak megadásával – bármikor, korlátozás nélkül jogosult vagyok
visszavonni, azzal, hogy e visszavonás nem érinti a Posta visszavonás előtt folytatott adatkezelésének
jogszerűségét. Elfogadom, hogy az adatkezelésről további tájékoztatást az ÁSZF 11. pontja tartalmaz.
Dátum: ………………………………
bejelentő aláírása2
MUNKAVÁLLALÓ BEJELENTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ
Címhely: ……………………………………………………………………….
Ezúton bejelentem, hogy fenti címhelyen a levélszekrényen vagy a Posta feltételezése szerint a postai
küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközön a címezetlen reklámkiadványt terjesztés tiltására
vonatkozó jelzés került kihelyezésre.
Dátum: ………………………………
postai dolgozó aláírása
1
2

A megfelelő hatályosság „X” jellel jelölendő.
A bejelentésen saját kezű aláírást kell alkalmazni, szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges.
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Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2018. május 25.

