IGÉNYLŐLAP
A KÖZÉRDEKŰ ÉS A KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT
MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉRELEMHEZ
1. A kért közérdekű adat(ok) megjelölése (lehetőleg a közzétételi listában meghatározott
pontszámra hivatkozva):
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatok: (A nem kívánt rész törlendő!)
A közérdekű adatokat
➢ személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni,
➢ személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni, és másolatot is kérek
➢ másolat formában igénylem, és a másolat
o papír alapú legyen,
o számítógépes adathordozó legyen:
▪ CD
▪ DVD
o elektronikus postafiókba (e-mail) kérem

➢ a másolat készítéséért a költségtérítés megfizetését vállalom.
3. Észrevételek, feljegyzések az adatközlés teljesítésére:
Az adatkérés benyújtásának időpontja: _______év _______________hónap ____nap
Az adatközlés benyújtásának időpontja: _______év _______________hónap ____nap
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Az adatigénylő személyes adatait tartalmazó 1. oldal csak az igény teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges ideig kezelhető.
4. Az adatot igénylő személy vagy szervezet:
neve (megnevezése): ……………………………………………………………………
lakcíme/levelezési címe: ………………………………………………………………..
telefonszáma: …………………….. e-mail címe: ………………………………………
fax-száma: ……………………..
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt., mint adatkezelő a közérdekű adatigénylések során
megadott adatait azért kezeli, mert az szükséges az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott
a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény alapján történő
megismerhetővé tételéhez. [az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikkének 1) bekezdés e) pontja].
Az adatok kezelésének célja a közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint a
másolatkészítésért megállapított költségtérítésről való értesítés, időtartama pedig a közérdekű
adatigény beérkezésének napjától számított 1 év.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, illetve kérheti az adatkezelés
korlátozását, adati helyesbítését, valamint tiltakozhat az adatkezeléssel szemben.
Az adatkezelésről további részletes tájékoztatást a www.posta.hu Közadatok menüpontban a
TÁJÉKOZTATÓ link alatt talál.
……………………………………………....
az igénylő aláírása1
……………………………………………....
az adatigényt felvevő postai munkatárs
aláírása
……………………………………………....
az adatigényt felvevő postai munkatárs
szervezeti egysége
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Az adatigény személyes benyújtása esetén.

