
 

 

 

 

3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Tel: 46/564-864 

Fax: 46/564-865 

E-mail: agrargepek@agrargepek.com 

Honlap: www.agrargepek.com 

Adószám: 13484004-2-05 

ADATTÖRLÉSI KÉRELEM 

 

Adatkezelő neve: Agrárgépek Kft. 

Székhelye:  3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Adószáma:   13484004-2-05 

Cégjegyzékszáma: 05-09-012158 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott_________________________(név) személyes adatok jogosultja, az Agrárgépek Kft., mint 

adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

     kérelmet 

terjesztem elő.  

Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adatimat 

azonnal, mindenképpen valamennyi nyilvántartásából törölni szíveskedjen. 

 

Törölni kért személyes adat   ______________________________________________________ 

 

Törlés oka! (megfelelő aláhúzandó) 

− A személyes adatra nincs szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte. 

− A személyes adatok jogosultja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az 

adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja. 

− Bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte. 

− Jogszabályi kötelezettségnél fogva az Intézmény köteles a személyes adatok törlésére. 

 

 

Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

 

Kelt:__________________________________ 

        _______________________________ 

 

          Aláírás 

http://www.agrargepek.com/


 

 

 

 

3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Tel: 46/564-864 
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3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Tel: 46/564-864 

Fax: 46/564-865 

E-mail: agrargepek@agrargepek.com 

Honlap: www.agrargepek.com 

Adószám: 13484004-2-05 

HELYESBÍTÉSI KÉRELEM 

 

Adatkezelő neve: Agrárgépek Kft. 

Székhelye:  3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Adószáma:   13484004-2-05 

Cégjegyzékszáma: 05-09-012158 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott_________________________(név) személyes adatok jogosultja, az Agrárgépek Kft., mint 

adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

     kérelmet 

terjesztem elő. Kérem a Tisztelt adatkezelőt, hogy az aAdatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos sze-

mélyes adataim vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat 

helyesbítse, ill. egészítse ki az alábbiak szerint. 

 

Jelenleg kezelt helytelen adat:   ______________________________________________________ 

Helyesbített, kiegészített személyes adat:   _____________________________________________ 

 

A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumen-

tum másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom. 

 

Kérem a Tisztelt Adatkazelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

 

Kelt:__________________________________ 

        _______________________________ 

          Aláírás 

  

http://www.agrargepek.com/


 

 

 

 

3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Tel: 46/564-864 

Fax: 46/564-865 

E-mail: agrargepek@agrargepek.com 

Honlap: www.agrargepek.com 

Adószám: 13484004-2-05 

TILTAKOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM 

 

Adatkezelő neve: Agrárgépek Kft. 

Székhelye:  3516 Miskolc, Pesti út 78. 

Adószáma:   13484004-2-05 

Cégjegyzékszáma: 05-09-012158 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott_________________________(név) személyes adatok jogosultja, az Agrárgépek Kft., mint 

adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére nyilatkozom, hogy 

     tiltakozom 

az Adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint.  

 

Tiltakozással érintett személyes 

adat:______________________________________________________ 

 

Tiltakozás oka! (megfelelő aláhúzandó) 

− Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése 

− b) közvetlen üzletszerzés 

 

 

Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen és a kért személyes adatot 

a fenti indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje. 

 

Kelt:__________________________________ 

        _______________________________ 

          Aláírás 

 

http://www.agrargepek.com/

