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Belden Inc. 

Adathozzáférési kérelem érintettek részére űrlap 

A Belden Inc., beleértve a leányvállalatait és társult vállalkozásait is világszerte, becsben tartja munkatársai, ügyfelei, 

partnerei, beszállítói, értékesítői és mások adatvédelmi jogait. Az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 

GDPR) előírása szerint az Európai Unió lakosai jogosultak arra, hogy meghatározott lekérdezéseket nyújtsanak be 

számunkra a Belden személyes adatok feldolgozására vonatkozó eljárásairól.   Annak érdekében, hogy érintett általi 

adathozzáférési kérelmet nyújtson be a GDPR alapján , kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldjön egy példányt az 

adatvédelmi csapatunknak a Belden.Privacy@belden.com címre.  A kitöltött kérelmet a beérkezésekor feldolgozzuk 

és a GDPR által előírt határidőn belül válaszolunk.  Ha további információkra van szükség, ideértve, de nem 

kizárólagosan, az Ön személyazonosságának igazolását is, akkor kapcsolatba lépünk Önnel az ezen az űrlapon 

megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával A kérelemhez kapcsolatban megadott információk feldolgozása 

kizárólag az Ön kérelmének feldolgozása és megválaszolása céljából történik.  

A JELEN ŰRLAP BENYÚJTÁSÁTÓL ELTÉRŐ MÓDON BENYÚJTOTT KÉRELMEKET ÉRVÉNYTELENNEK 

KELL TEKINTENI, ÉS AZOKAT EL KELL UTASÍTANI. 

Ha nem tölti ki az alább megadott mezőket, előfordulhat, hogy nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel, és nem tudjuk 

megfelelően feldolgozni a kérelmét. Ebben az esetben utólagosan elérhetjük Öntől az ilyen információkat, és a kérelem 

feldolgozását mindaddig elhalaszthatjuk amíg az információt át nem adja számunkra. 

1. Név ___________________________________. 

 

2. Tartózkodási ország ________________________________. 

 

3. Kapcsolat a Beldennel vagy annak egyik leányvállalatával vagy társvállalataival (kérjük, jelölje be az összes 

érvényes választ): 

☐Ügyfél 

☐Korábbi ügyfél 

☐Leendő ügyfél 

☐Munkavállaló 

☐Korábbi alkalmazott 

☐Potenciális alkalmazott 

☐Beszállító 

☐Egyéb(kérjük, részletezze): 

 _______________

 

4. Belden leányvállalat vagy márka, amellyel kapcsolatban áll. E kérdés céljából, minden leányvállalat magában 

foglalja a külföldi társvállalatokat is. Kérjük, jelölje be az összes érvényes választ: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC Broadband 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Egyéb (Kérjük, pontosítsa): 

 _______________
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5. A kérés jellege (kérjük, jelölje be az összes érvényes választ): 

 

☐ Kicsoda Ön? Miért és hogyan dolgozzák 

fel az adataimat? ( Alapinformációk) 

☐Kérem erősítse meg, hogy feldolgozza 

személyes adataimat, kérem adja meg 

feldolgozási tevékenységeinek 

összefoglalóját és küldjön egy példányt a 

birtokában lévő személyes adataimról 

(Hozzáférés) 

☐ Adja meg az adataimat számomra vagy 

egy új adatkezelőnek géppel olvasható 

formátumban. ( Adathordozhatóság) 

☐ Kérjük, helyesbítse a személyes 

adataimban fellelhető bizonyos hibákat (a 

további részleteket adja meg alább). ( 

Helyesbítés) 

☐ Kérjük, törölje a birtokában lévő, velem 

kapcsolatos személyes adatokat. Kérjük, 

adjon meg részleteket az alábbiakban 

biztosított helyen. ( Törlés) 

☐ Kérjük, fejezze be a személyes 

adataimnak az alábbiakban leírt célokra 

történő használatát. ( Használatra 

vonatkozó korlátozás) 

☐ Nem értek egyet azzal, hogy jogos érdeke 

fűződik az adatok feldolgozásához. Kérjük, 

hagyja abba az ilyen feldolgozást. ( Kifogás 

a használattal szemben) 

☐Kérem, ne küldjenek további közvetlen 

marketing anyagokat (Közvetlen 

marketinggel szembeni kifogás) 

☐ Kérem, ne használja fel személyes 

adataimat az engem érintő az automatizált 

döntések meghozatalához ( Az automatizált 

feldolgozással szembeni kifogás) 

☐Egyéb (kérjük, adjon meg további 

részleteket az alábbiakban biztosított helyen.  

 

Továbbá kérjük, hogy szövegesen is foglalja össze aggodalmát vagy kérését, és határozza meg, hogy mely a 

GDPR (azaz a GDPR 17. és a 18. cikke ) által meghatározott törvényes indokra alapozza kérését, mert ez 

lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leghatékonyabban kezeljük kérését:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Email cím: _______________________________. 

 

7. Ha ezt az űrlapot a Belden (vagy leányvállalataink vagy társvállalatainak) partnereként, ügyfeleként, 

beszállítójaként vagy partnereként,  tehát a munkavállalótól vagy a tanácsadótól eltérő módon küldi, kérjük, 

adja meg a kapcsolat időpontjában fennálló munkáltatójának nevét :  ________________________. 

 

8. Aláírás:___________________________. 

 

Dátum:_______________________________. 
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