
ADATBEJELENTŐ LAP  
Személyes és/vagy különleges adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez  

 
AZ ÉRINTETT NEVE*:  
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  
ANYJA NEVE:  
LAKCÍME:  
TELEFONSZÁMA* és/vagy:   
E-MAIL CÍME*:  
A SEGÍTSÉGKÉRÉS TÁRGYKÖRE* (pl. 
gondnoksággal, elhelyezéssel, emberi jogi vagy 
érdekvédelmi problémával, vagy más -a 
mentális betegséggel összefüggő- kérés, kérdés, 
panasz vagy beadvány): 

 

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK (Minden olyan szükséges információ, jogi vagy eü-i adat (pl. bírósági végzés vagy 
zárójelentés), vagy egyéb az ügyintézést segítő adat, amely alapján az eset megoldható. Bármely megküldött anyag, bármely 
részét bejelentő kitakarhatja, ennek elmulasztása -a ki nem takart adatok vonatkozásában- az azokhoz való tájékozott és 
feltétlen hozzájárulásomat jelenti. Ezek megadása nem kötelező (pl. TAJ szám, adóazonosító jel, okmányok száma, stb.). 
Általában szükséges információk lehetnek: a panasz természetével összefüggő hivatalos irat, dokumentáció, az ügyben 
előzőleg folytatott levelezés, illetve minden olyan információ, amelyet az ügy viteléhez a bejelentő szükségesnek tart, ezek 
kiegészítését a PÉF kérheti, mely esetben -ha azok új, eddig még nem továbbított adatokat tartalmaznak-, akkor azok 
felhasználásához ismételt hozzájárulása szükséges. Ha szükséges adatokat nem kíván velünk megosztani és emiatt a 
probléma nem oldható, vagy csak részlegesen oldható meg, azért a PÉF felelősséget nem vállal. Minden az üggyel 
kapcsolatba kerülő személyre az orvosi-ügyvédi titoktartás is kötelező. 
FIGYELMEZTETÉS: a PÉF nem foglalkozik olyan ügyekkel, amellyel egyidőben más jogi vagy természetes személy is 
foglalkozik (kivéve az egészségügyi ellátót), illetve egyáltalán nem fogad be olyan ügyeket, melyeket előzőleg az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány már bármilyen mértékben kezelt. 
*kötelező kitölteni 

INFORMÁCIÓK: 
ADATKEZELŐ NEVE: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) 
KÉPVISELŐJE: Radó Iván elnök 
HONLAPJA: www.pef.hu 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
 

a) a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás  
b) a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető 
szolgáltatások) azonosítása;  
c) a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának 
elősegítése,  
d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;  
e) a felhasználók jogainak védelme;  
f) az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.  
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: 
(akik megtekinthetik) 

Radó Iván elnök, Radóné Andor Erika Alexandra irodavezető, illetve az 
adott ügyhöz szükséges speciális szakértelemmel bíró személy, akikre a 
GDPR rendelkezései az adatfeldolgozás, illetve az ügy lezárásakor 
történő adatmegsemmisítési szabályok ugyanúgy mérvadók. 

A SZEMÉLYES ADATOK 
TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:   

Határozatlan idő, illetve a panasz elintézéséig-lezárásáig tartó időszak. 

 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 
Ezen jogok részletes ismertetése megtalálható a PÉF jogsegély, illetve Adatvédelem fülekben. 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem és tökéletesen megértettem, fent megadott személyes és 
különleges adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 
hozzájárulásomat adom.  
 
település,   dátum:      ____________________________ 
                  aláírás 



ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRŐ LAP ALKALMAZÁSÁHOZ 
 
Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a hozzájárulás 
megadásának igazolására. 
 
Az „érintett, bejelentő, felhasználó” kifejezések alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell 
érteni.  
 
„Az érintett hozzájárulása” alatt  az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett -nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 
kifejező cselekedet útján- jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (GDPR 4. 
cikk 11.)  
 
A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak. (GDPR 4. cikk 9.)  
 
A Tájékoztatás részben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményét konkrétan meg kell jelölni.   
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
http://naih.hu  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
  

 


