KÉRELEM
A) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS IRÁNT
B) ADATHORDOZÁSRA
C) SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTÉSÉRE
Kérelmet benyújtó természetes személy adatai:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Édesanyja születési neve:
Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány száma:
Állandó lakcím:
/Az azonosítás érdekében valamennyi adat kitöltendő./

A kérelemre választ az alábbi formában kérem megküldeni részemre:

□ postai úton állandó lakcímemre vagy egyéb címre:
…………………………………………………………

□ elektronikus úton a következő e-mail címre:
………………………………………………………..

□ Ügyfélportálon küldött üzenetként.
/Kérjük valamelyik fenti válaszadási módot megjelölni szíveskedjen, ennek hiányában az adatkezelő
az állandó lakcímére postai úton továbbítja./

A kapcsolat típusa, melynek keretében a személyes adatok átadásra kerültek az
adatkezelő részére:

□ szerződő fél □ készfizető kezes □ kapcsolattartó személy □ képviselő
A) TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL
Igényelt tájékoztatás:

□ szerződéshez kapcsolódó személyes adatok
szerződésszám: .......................................................................................................................

□ szerződéses dokumentáció másolata
szerződésszám: .......................................................................................................................

□ adatkezelőnél kezelt valamennyi személyes adat
□ adatfeldolgozó vagy harmadik személy felé átadott személyes adatok
harmadik személy: ...................................................................................................................

□ Egyéb: .................................................................................................................................
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B) ADATHORDOZHATÓSÁG IRÁNTI KÉRELEM

□ Kérelmező részére
□ harmadik személy részére közvetlenül: ……………………………..
Az adatszolgáltatás módja csak elektronikus lehet.
C) SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM
Helyesbítendő személyes adat: ................................................................................................
Személyes adat helyesen: ........................................................................................................
Változtatást alátámasztó dokumentum: ....................................................................................
/Kérjük, hogy a megjelölt dokumentum eredetijét a Porsche Finance ügyfélszolgálatán vagy bármely
közvetítőnknél személyesen bemutatni szíveskedjen. Ha az eredeti okirat bemutatása nem megoldott
kérjük, hogy a dokumentum másolatát szíveskedjen beküldeni a Porsche Finance-hez elektronikus
úton vagy postán./

A kérelem, annak a Porsche Finance-hez való beérkezését követő lehető legrövidebb idő
alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálásra kerül és azzal kapcsolatos döntésről a Porsche
Finance a kérelmezőt értesíti. A Porsche Finance-hez való beérkezésnek az az időpont
számít, amikor az érintett kérelme a Porsche Finance-hez hiánytalanul és hiteles módon
beérkezik. Amennyiben a Porsche Finance úgy értékeli, hogy a kérelem tartalma nem
egyértelmű vagy hiányos, további pontosítást kérhet a kérelmezőtől és ebben az esetben az
ügyintézési határidő csak a hiánypótlás, illetve pontosítás beérkezését követően kezdődik.
A Porsche Finance Zrt. adatkezelési tevékenységének kereteit a Porsche Finance
mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely a www.porschefinance.hu
honlapon megtalálható. Az eljárással kapcsolatos jogorvoslatokról az Adatvédelmi
tájékoztatóban részletesen olvashat.

Kelt: ............................................................
.............................................................
Aláírás
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