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Az érintett hozzáférési kérelme

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében hozzáférési joga van azokhoz a
személyes adataihoz, amelyeket a társaságok őriznek a BMI Csoporton belül, amely
adatkezelőként jár el (vagyis abban dönt, miért és hogyan kezeljék a személyes
adatait). Amennyiben meg szeretné szerezni ezeket az információkat, küldje el ezt az űrlapot a
dsar@bmigroup.com címre, és igazolja a személyazonosságát, vagy amennyiben jelenlegi
munkavállaló, küldje el a kérelmet helyi HR területnek.
Általában a megfelelően kitöltött formanyomtatvány, a személyazonosság igazolása és az
egyéb bekért kiegészítő adatok beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk.
Előfordulhat azonban, hogy amennyiben a kérelme bonyolult, a válaszadás határidejét három
hónapra meghosszabbítjuk. Tájékoztatjuk, ha a határidő meghosszabbítására szükség van.
Kérelmező neve (érintett) és kapcsolattartási adatai
Az űrlapon szereplő információt csak arra fogjuk felhasználni, hogy azonosítsuk Önt és azokat
a személyes adatokat, amelyekhez hozzáférést kér, valamint hogy megválaszoljuk a kérelmét.
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A BMI Csoporttal fennálló kapcsolat
Kérjük, az alábbi táblázatban pipálja ki azt, amely Önre vonatkozik, és töltse ki a hiányzó
adatokat.
Jelenlegi
munkavállaló

Adja meg a munkáltató nevét

Korábbi
munkavállaló

Adja meg a korábbi munkáltató nevét

Ügyfél

Adja meg az ügyfél fiókszámát (ha van) vagy erősítse meg a szállítócégek
nevét

Egyéb

Kérjük, adja meg a kapcsolatot

Kért információ
Kérjük, az alábbi táblázatban adja meg a lehető legtöbb információt azokról a személyes
adatokról, amelyekhez hozzáférést kér, hogy könnyebben feldolgozzuk a
kérelmét. Amennyiben jelenlegi vagy korábbi munkavállaló, hozzáférést kérhet például adott
eseményre (pl. promócióra vagy oktatásra) vonatkozó személyes adatokhoz, vagy ha Ön
ügyfél, akkor például a vásárlási előzményeire vonatkozó adatokról kérhet információkat. A
keresésben segítségünkre lévő egyéb információk utalás tartalmaznak az időtartományra és
azoknak a dokumentumoknak a típusára, amelyeket szeretné, ha megkeresnénk.
Felvesszük Önnel a kapcsolatot kiegészítő információért, ha nem egyértelmű a kérelem célja
vagy nem tartalmaz elegendő információt a keresés végrehajtásához.
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Kérjük, ne felejtse el, a GDPR elismeri, hogy az érintett hozzáférési kérelme hátrányosan
hathat mások jogaira, például olyan egyének személyi adataira, akikét tároljuk és amelyek
üzleti titkot képeznek. A válaszunk oly módon történik, hogy az nem befolyásolja hátrányosan
senkinek a jogait. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatait tartalmazó információkból kivonatot
készítünk, vagy átszerkeszthetjük a dokumentumokat, ha szükséges.
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Az érintett személyazonosságának igazolása
Mielőtt válaszolunk a hozzáférési kérelmére, igazolnia kell a személyazonosságát. Olyan
azonosító dokumentumokat kell megadnia, amelyek egyértelműen igazolják a nevét, a
születési dátumát és a jelenlegi lakcímét. Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítjuk a kérelmét,
ha nem tudjuk a személyét azonosítani.
A személyazonosság igazolására másolatot vagy szkennelt verziót küldhet be az alábbiakról:
útlevél vagy fényképes igazolvány, pl. jogosítvány vagy személyigazolvány. Amennyiben
megváltoztatta a nevét, kérjük, küldje be a névváltozást igazoló dokumentumokat. Kérjük,
csatoljon egy három hónapnál nem régebbi bankkártya vagy hitelkártya kivonatot is, vagy
közüzemi számlát, amely tartalmazza a jelenlegi címét.
Amennyiben nincs egy ilyen személyazonosító dokumentuma sem, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a dsar@bmigroup.com címen, hogy megbeszélhessük az egyéb azonosítási
lehetőségeket.
Aláírás és nyugtázás
Kijelentem, hogy a jelen űrlapon megadott információk helyesek, és én vagyok az, akinek a
nevére szól az űrlap.
Megértettem, hogy a BMI Csoport további információkért felveheti velem a kapcsolatot, és a
kérelmem addig nem érvényes, amíg a BMI Csoport meg nem kapja a kérelem
feldolgozásához szükséges összes információt.
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