Formanyomtatvány a TFTP Megállapodás hatálya alatt kezelt személyes adatokkal
kapcsolatos tájékoztatás, javítás, törlés és zárolás igénylése iránti eljáráshoz

C formanyomtatvány – 16. cikk szerinti javításhoz, törléshez és zároláshoz
való jog gyakorlásához

1. Vezeték Név / Családi név:

2. Utónév (ek):

3. Lánykori név / Egyéb nevek:

4. Születési hely:

5. Születési dátum:

6. Lakcím:

5. Bank neve(i):

6. Bank címe (i):
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7. Bankszámlaszám (ok):

8. Kérem,
(a) jelölje meg azon konkrét adatot, amely helytelen, vagy amelyet nem a TFTP Megállapodás
rendelkezéseinek megfelelően kezeltek, beleértve az adat leírását, körülírását, az adatkezelés
időpontját és egyéb, az adat azonosítására alkalmas részletet:

(b) jelölje meg azt a konkrét szövegrészt, tartalmat, amelyet módosítani, törölni, zárolni kíván,
ha van ilyen, beleértve azon konkrét bekezdést, mondatot, szót, amelyet módosítani, törölni,
zárolni kíván.

(c) sorolja fel azon indokokat, ami miatt az adat pontatlan, nem felel meg a valóságnak,
beleértve az ezt alátámasztó okiratokat, bizonyítékokat.

(d) írja le azon konkrét szövegrészt, tartalmat, amelyet a létező tartalomhoz hozzá kíván adni,
ha van ilyen, annak a szöveghelynek a pontos megjelölésével ahová az új szövegrészt,
tartalmat hozzá kívánja adni, beleértve a mindezen tartalom valódiságát és hitelességét
alátámasztó okiratokat, bizonyítékokat.
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(e) abban az esetben, ha az adat helyesbítését, kiegészítését kéri, konkrét írja le konkrét
szövegszerű javaslatait az igényelt helyesbítéshez vagy kiegészítéshez. Végezetül adjon meg
minden olyan információt azzal kapcsolatosan, hogy a kérelmező által helytelennek ítélt adat
helyesbítése, törlése, zárolása érdekében megkereste-e pénzügyi szolgáltatóját, pénzintézetét,
és ha igen, mi volt ez utóbbi válasza.

Kérelmező aláírása

Dátum

NAIH aláírása

Dátum

Ha kérelmező az üggyel kapcsolatban egyéb információt, adatot kíván megosztani a NAIH-al és/vagy az USA
Pénzügyminisztériumával, azt egy külön kísérő levélben teheti meg. A levélben nyilatkoznia kell arról is, hogy a
NAIH megoszthatja-e ezeket az adatokat az USA Pénzügyminisztériumával (kifejezett felhatalmazás nélkül a
formanyomtatványokon túl közölt adatokat a NAIH nem osztja meg harmadik féllel).
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