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Milyen módon gyakorolhatja az érintett személy a jogait és mi a Best Step s.r.o. társaság 

eljárása az érintett személy jogainak érvényesítése esetén 

 

Az érintett személy a jogait az ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAINAK GYAKORLÁSA elnevezésű űrlap 

kitöltésével gyakorolhatja, mégpedig: 

- e-mailben a következő címre küldve: beststepsro@gmail.com 

- postai úton a társaság székhelyének címére: Best Step s.r.o., Gazdovská 34/6, 945 05 

Komárno, a borítékot megjelölni a következő: “Az érintett személy jogainak 

gyakorlása” 

 

A Best Step s.r.o. az érintett részére jogainak gyakorlása során együttműködést biztosít.  

 

A Best Step s.r.o. a személyazonosság igazolása kapcsán további információk benyújtását 

kérheti az érintett személy kilétének megerősítéséhez, amennyiben kétségei vannak a kérelmet 

benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban. 

 

Amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott, különösen annak 

ismétlődő jellege miatt, az adatkezelő megtagadhatja az érintett személy kérésére történő 

eljárást, illetve méltányos díjat számíthat fel, figyelembe véve a kérelem feldolgozásával 

kapcsolatos adminisztratív költségeket. A Rendelet 12. cikkének 5. bek. valamint a Törvény 

29.§ 5.bek értelmében az információkat általában költségmentesen szolgáltatják.  

 

A Best Step s.r.o. tájékoztatást nyújt az érintett személy részére kérelmének feldolgozásáról, 

valamint a kérelme alapján megtett intézkedésekről a Rendelet 15-22 cikkének értelmében és 

a Törvény 21.-28. § értelmében, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül. Ez az időszak további hónapokkal 

meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát. Az 

adatkezelő köteles tájékoztatni az érintett személyt minden ilyen késedelemről a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül és megjelölni a késedelem okait. Amennyiben az 

érintett személy a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, a tájékoztatás lehetőség szerint 

elektronikus eszközök által történik, kivéve ha az érintett személy ezt másként kérte.  

 

Amennyiben az adatkezelő az érintett személy kérelme alapján nem hozott intézkedéseket, 

haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet a mulasztás okairól, valamint a felügyeleti hatósághoz való panasz 

benyújtásának lehetőségéről és a Rendelet értelmében bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a 

Törvény értelmében indítványt nyújthat be a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás 

megindítására. 

 

A Best Step s.r.o. értesíti a személyes adatok minden címzettjét, akik részére a személyes 

adatokat átadta, a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve a Rendelet 16,17, 18 

cikke szerinti és a Törvény 22.1 23., 24. § szerinti kezelésük korlátozásáról, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Az adatkezelő tájékoztatja az 

érintett személyt a címzettekről, amennyiben ezt az érintett kéri. 
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