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SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS

HOZZÁFÉRÉSI IGÉNYLŐLAP AZ ÉRINTETTEK RÉSZÉRE

Ön (a továbbiakban: „Érintett”) jogosult tájékoztatást kérni a Specialized Bicycle Components, Inc. vagy kapc-
solt vállalkozásai („Társaság”, „Társaságunk”, „Specialized”) birtokában lévő saját személyes adatait illetően.  
Tájékoztatjuk, hogy ez az igénylőlap kizárólag a Specialized birtokában lévő adataira vonatkozik.  Amennyiben 
bármely Specialized termékeket árusító kiskereskedő birtokában lévő adatokra vonatkozóan kíván tájékoztatást 
kérni, kérjük, forduljon közvetlenül a szóban forgó kereskedőhöz.  A jelen igénylőlap az Ön személyazonosságának 
ellenőrzésére szolgál, továbbá megkönnyíti az Ön személyes adatainak megkeresését.

Megpróbálunk késedelem nélkül – mindenképpen egy hónapon belül – válaszolni attól számítva, hogy:

• Megkaptuk az Ön által írásban (akár elektronikus formában) megküldött igénylést; illetve
• Megkaptuk az Öntől kért, a kérése teljesítéséhez szükséges kiegészítő információkat.

Az Ön által az igénylőlapon megadott információkat kizárólag abból a célból használjuk, hogy azonosítsuk az Ön 
által kért személyes adatokat és az Ön kérésére válaszoljunk.  Ön az igényléshez nem köteles ezt az igénylőlapot 
kitölteni, de ezzel lehetővé teszi számunkra kérésének gyorsabb feldolgozását.  Ha bármilyen segítségre volna 
szüksége, adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

SZAKASZBAN 2    Ön az érintett?

Kérjük, pipálja ki a megfelelő négyzetet, és olvassa el az utána következő utasításokat!

Tájékoztatjuk, hogy a személyazonossága ellenőrzéséhez további információkat kérhetünk.  Amennyiben az Ön 
azonosítását nem ítéljük megfelelőnek, fenntartjuk a jogot arra, hogy az igénylését elutasítsuk.

IGEN Én vagyok az érintett
(LÉPJEN TOVÁBB A 4. SZAK ASZHOZ)

Az érintett nevében járok el. Csatoltam az érintett által adott írásos meghatalmazást, valamint az érin-
tett és saját magam azonosítására szolgáló adatokat tartalmazó dokumentumot (lásd alább).
(LÉPJEN TOVÁBB A 3. SZAK ASZHOZ)

NEM

SZAKASZBAN 1    A tájékoztatást kérő személy adatai

TELJES NÉV

E-MAIL CÍM

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG

LAKCÍM
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SZAKASZBAN 3    Az érintett adatai (ha az 1. szakaszban megadott adatoktól eltérnek)

Teljes név

E-mail cím

Telefonos elérhetőség

Lakcím

SZAKASZBAN 4    Milyen információra van szüksége?

Kérjük, adja meg, milyen információra van szüksége.  Kérjük, adjon meg minden fontos adatot, amely segíthet az 
Ön által kért információk meghatározásában.

A felhasználói fiókjával kapcsolatos információk
Kérjük, adja meg belépési adatait:

Marketing információk
Kérjük, adja meg azt az e-mail címét, amelyre a marketing anyagainkat küldjük Önnek:

Kerékpárral kapcsolatos méretek
Kérjük, adja meg nevét és e-mail címét:

Egyéb
Kérjük meghatározni:

SZAKASZBAN 5    Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy elolvastam és megértettem a jelen Hozzáférési igénylőlappal kapcsolatos feltételeket, és kijelen-
tem, hogy az igénylőlapon általam megadott információk valósak.  Megerősítem, hogy magam vagyok az Érintett, 
vagy az Érintett meghatalmazott rá, hogy a nevében eljárjak. Tudomásul veszem, hogy a Specialized számára 
szükség van a saját személyazonosságom és/vagy az érintett személyazonosságának ellenőrzésére, és hogy előfor-
dulhat, hogy a helyes személyes adatok megállapítása érdekében további információkat kell megadnom. Tudomásul 
veszem, hogy a tájékoztatáshoz való jogom nem abszolút jog, és hogy a Specialized a kérésem teljesítését elutasíthat-
ja, amennyiben azt megalapozatlannak vagy túlzott mértékűnek ítéli.

Aláírás Dátum
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Az igénylőlaphoz mellékelendő dokumentumok

• Az érintettől származó meghatalmazás, hogy Ön a nevében eljárhat (adott esetben)

A kitöltött igénylőlapot az alábbi címre kérjük megküldeni:

Data Privacy Specialist     
Specialized Bicycle Components, Inc.     
15130 Concord Circle     
Morgan Hill, CA 95037     
Egyesült Államok/USA

Email: PrivacyCare@specialized.com 

Adatok helyesbítése

Kérjük, tájékoztassa Adatvédelmi tisztviselőnket, amennyiben az Önnel kapcsolatban általunk tárolt személyes ada-
tok pontatlanok vagy már nem érvényesek; vagy ha le kívánja tiltani személyes adatainak Társaságunk által történő 
kezelését.
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