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Tájékoztató a német általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 13. cikkével 
összhangban 
 
 

A Szövetségi Külügyminisztérium az Ön személyes adatait felhasználja kérelme feldolgozása 
során. A személyes adatoknak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az 
adatkezelésről, és eleget tegyünk a DS-GVO 13. cikkével összhangban fennálló tájékoztatási 
kötelezettségünknek, a következőképpen tájékoztatjuk Önt: 
 
[1] Az Ön személyes adatainak a DS-GVO 4. cikk 7. §-a szerinti kezeléséért felelős jogi személy a 
Szövetségi Külügyminisztérium a diplomáciai képviseleteivel együtt, az Ön esetében a 
Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetsége Budapest 
Postai cím: Pf. 43, H-1250 Budapest, Magyarország 
Telefonos információ a 0036 1 4883 -500 telefonszámon (központi szám) 
Fax: 0036 1 4883 558 vagy 570  
E-mail: info@budapest.diplo.de 
Internet: www.budapest.diplo.de 
 
[2] A külföldi diplomáciai képviselet adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 
A Szövetségi Külügyminisztérium adatvédelmi tisztviselője 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 
Tel.: 030/5000 2711 
Fax: 030/5000 5 1733  
Kapcsolatfelvételi űrlap 
 
[3] Személyes adatait továbbítjuk a Szövetségi Közigazgatási Hivatalnak / az illetékes anyakönyvi 
hivatalnak, az állampolgárság / névjogi / személyi státusz megváltoztatása iránti kérelem további 
feldolgozása céljából. A diplomáciai képviselet feldolgozza az Ön adatait a kérelmező 
személyazonosságának megállapítása, a kérelem hiánytalanságának ellenőrzése, valamint a 
másolatok és a kérelmi űrlapon teljesített aláírás hitelesítése érdekében. Az adatkezelés 
jogalapja a német Állampolgársági törvény 31. §-a, illetve a Konzuli törvény 2., 8., 10. §-a. 
 
[4] Személyes adatait legfeljebb öt évig tároljuk a külföldi diplomáciai képviseletek regisztrációs 
utasításainak megfelelően. 
 
[5] Érintettként Ön a következő jogokkal rendelkezik: 
- a tájékoztatáshoz való jog (DS-GVO 15. cikk), 
- a helyesbítéshez való jog (DS-GVO 16. cikk), 
- törléshez való jog (DS-GVO 17. cikk), 
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- a feldolgozás korlátozásához való jog (DS-GVO 18. cikk) 
- az adatok hordozhatóságához való jog (DS-GVO 20. cikk), 
- az adatkezelés elleni kifogás joga (DS-GVO 21. cikk). 
 
[6] Önnek továbbá jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál a 
személyes adatainak kezelése miatt. 


