
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

  

A 2018. május 25.-től közvetlenül és kötelezően alkalmazandó, a személyes adatok védelméről és kezeléséről 

szóló Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján természetes személy személyes adatai 

kizárólag az érintett természetes személy kifejezett, írásbeli önkéntes hozzájárulása esetén kezelhetők. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás kapcsán Társaságunk a tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a 

személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak 

szerint kezeli: 

 

(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor 

hatályos rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján 

létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,  

(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, 

GDPR) rendelkezéseinek 

(d) egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve.  

(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a továbbiakban 

összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 

 

Kérjük, hogy az adatkezelés részletes módját a www.fgsz.hu linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató 

elolvasásával ismerje meg, majd  

1. a megfelelő négyzet beikszelésével igazolja a megismerését és elfogadását, és  
2. ezt követően – a megfelelő négyzet beikszelésével – nyilatkozzon arról is, hogy a tájékoztató alapján a 

személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e. 
 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el és/vagy a kifejezett 

hozzájárulását nem adja meg, a kapcsolattartás rajtunk kívülálló okból ellehetetlenülhet.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

Személyes adatok: 

Név:    

e-mail cím:   

telefonszám:   

1) 

☐ Az FGSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem és kifejezetten elfogadom. 

☐ Az FGSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóját nem elfogadom el. 

 

 

http://www.fgsz.hu/


Adatkezeléssel érintett eljárás:  Szerbiából Magyarországra irányuló gázszállítási kapacitás kötelező érvényű 

Open Season eljárás. 

 

Adatkezelés célja: az eljárásban való részvétel, a kapcsolattartás lehetővé tétele   

 

2) 

☐ Kifejezetten, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok fenti adataim fenti célból történő rögzítéséhez és 

 kezeléséhez. 

☐ A fenti adataim rögzítéséhez és kezeléséhez nem járulok hozzá. 

 

Tudomásom van arról, hogy ezt a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. 

 

 

Kelt: ………………………….. 

 

     Aláírás: 

 

        

 

<név> 

 

 

 

 


