1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatossal erintett ingatlan cime:

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.
1.

hely, id&
Anyja neve:
Acioazonosito jel:
Telefonszcima, email cime:
Ezen adatok megaddsa hozzdjdrulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb iisszefiigg5 szubdlyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talcilhatd. amelyet kerjiik kiiiiltes doll elolvasni.
2.
Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:

Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. § (3) bekezdes szerint kOtelez5. Az adatkezeles celja. jogalapja, ideje, egyeb osszeflIgge;
szabdlyok ismertetese az Adatkezelesi tdjekortaid 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhatd, amelyet kerjiik kitoltes dot,

Szill.hely, id&
Anyja neve:
Addazonosito jel:
Telefonszdma, email cime:
Ezen adatok megaddsa hozzajdrulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb asszejliggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortato 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taldlhatd. amelyet kerjuk kitoltes el5tt elolvasni.

Nev:
Lakethelye:
Ertesftesi cime:
Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. § (3) bekezdes szerint laiteleed. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje. egyeb osszefUgg'd
szabdlyok ismertetese az Adatkezelesi tdjekortato 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taldlhatd, amelyet kerflik kWh&
HOW elolvasni.

Szul.hely,
Anyjaneve:
AcMazonosit6 jel:
Telefonszama, email clime:
Ezen adatok megaddsa hozzdjdruldson alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiiggo szabdlyek
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato, amelyei kerjiik kWh& elan
elolvasni.

Ingatlanon lakok szorna:

Vorhatoan keletkezd hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az

ingatlan hasznalatba vetelenek idopontja:

Kelt:
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Ingatlanhasznj16(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

i. Adatkezeles soran alkalmazott jogszabdlyok:
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatdlyos jogszabalyoknak. igy kulonosen az
aldbbiaknak megfeleloen tOrtenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az
informaci6szabadsagr61 (a tovabbiakban: Infotv.).
2. Az adatkezeles jogalapja:
Szemelyes adat az Infotv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelheto, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmazdsa alapjdn, az abban meghatarozott korben helyi Onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint a gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordind16 szery felhivasdra a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek,
telephelyenek alma, adOszamat, a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai kozill a csaladi es ut6nevet, lakOhelyenek, tartikkodasi es ertesitesi helyenek
dm& megadja.
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megaddsa tell& az ingatlanhasznal6 onkentes es hatarozott hozzajaruldsan
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznal6 (k) az informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az
informacioszabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjdn
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltatonalc az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasdra, a kozszolgaltatas hatelconysaganak novelese erdekeben, az
ingatlanhasznal6k pontos beazonositdsa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes ugyfelkapcsolat erdekeben kertil sor:
3.

• az ingatlanhasznal6val val6 kozszolgaltatassal Osszefugg6 tigyintezesi es
Ligyfelszolgalati kapcsolattartas postai (ton, valamint amennyiben megaddsra keriilt
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken keresztill torten tajekortatasra.
Az ingatlanhasznal6 az adatok kitoltesevel hozzajdrul a szemelyes adatai aldbbi modon
torteno kezelesehez:
• postai uton tdjekortato anyag kiildese a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery
szolgaltatasair61,
• nev, lalccfm, es amennyiben megadasra keriilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhaszndlasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyintezeshez, megkeresesekhez,
tigyfelszolgalati egyeztetes es annak iclopontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
sziikseges kapcsolattartdshoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus (ton hirlevelek es
egyeb tajekortat6 informaci6k ki.ildese.
4.

Adatkezeles idotartama:

A Kozszolgaltat6 es a Koordind16 Szery a jogszabdly alapjdn megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi.
A Kozszolgaltat6 es a Koordindlo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,

amig az adatot szolgaltat6 nem Uri ezen szemelyes adatainak a Rifles& vagy zarolasat.
Miutan megsziint a kozszolgaltatast igenyvetelere vonatkoz6 kOtelezettsege a jogszabaly altal
kotelezoen megadott es az esetlegesen Onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltat6 es a
Koordinal6 Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tories helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltat6 ezt keri, vagy ha a rendelkezesere all6 informaci6k alapjan feltetelezhet6, hogy a
torles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az Igy zarolt szemelyes adat kizarelag addig
kezelheto, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizarta.
A celhoz nem k6t6tt es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszfint vagy
m6dosult haladektalanul, illetve az elofrt megorzesi hatarid6 leteltevel meg kell semmisiteni.
s. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbfthatok, valamint a ktilonbozo adatkezelesek akkor kapcsolhat6k
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy tOrveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljestilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetsexes adatkezelok szemelye:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatas ellatasahoz
kapcso16d6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozet megbIzni, es a jogos igenyeinek
ervenyesftese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hat6sagi, bfrosagi eljarasok
lefolytatasa celjab61 harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szerv, mint adatkezelo, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsagar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakftja azokat az eljarasi szabalyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szuksegesek. Az
adatokat vedi killOnOsen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hozas
vagy torles, illetoleg serilles vagy a megsemmisiiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszertigg6 egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kotelez6 adatkezeles kivetelevel - aides& vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatarozott
esetekben bfrosighoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lak6helye vagy
tart6zkodasi helye szerinti torvenyszek elott is megindithatja az eljarast. A bfrosag az tigyben
soron kiviil jar el. A bfrosag eljarasara az Infotv. 22. § foglaltak az iranyadok.

