2. melleldet a 8./2016. (VI.22.) onkorminyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatassal erintett ingatkm time:

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadcisa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kotelez 5 Az adalkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiiggi5 szabcilyok
ismertetese a= Adatkezelesi tajelcortato 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talcilhato, amelyet kerfsik kitOltes el5tt elolvasni.

Szul. hely, Ida:
Anyja neve:
Adocizonosito jel:

Telefimszcima, email time:
Ezen adatok megadasa hozzetjarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefugg5 szabalyok ismertetese ar
Adatkelesi tojekortaio2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taldrIhatO, amelyet kerjiik kitoltes thin elolvasni.

2.

Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint icatelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Ossze.Aggo szabalyok
amelyet Icerjiik kitaltes elott elolvasni.
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban

Szahely ido:
Anyja neve:
Adoazonothojel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadcisa hozzajorulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefliggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tojekortato 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kerfick kitaltes elott elolvasni.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadeisa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kOtelez5. Az adatkez.eles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiiggo
szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tcijekortatO 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjuk kitoltes
el& elolvasni.

Szfil. hely ido:
A nyjaneve:
Adoazonosito jet:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzdjarulcison alapul. Az adatIcezeles celja, jogalapja, ideje, egveb osszefzigga szabcilyok
ismeriete:se az Adatkezele:si t6jekortat6 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kerjuk kitohes dolt
elolvasni.

ingatlanon lakok stoma:

Vorhatoan keletkezt5 hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalatba vetelenek idopontja:

Kelt:

, 20

Ingatlanhaszn616(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles soran alkalmazott iogszabalyok
Az adatkezzlds az adatvddelernmel kapcsolatos hatalyos jogszabitlyoknak, igy IctillSnOsen az
alabbiaknak megfelel6en tOrtdnik:
• Magyarorszitg AlaptOrvenye (tovabbiakban: Alaptifirveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informaci es onrendelkezesi jogrol es az
informkioszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkezelds jogalapja
Szemdlyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelhet6, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmazasa alapjan, az abban meghatirozott kOrben helyi onkonnanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezddse szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordinal6 szery felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelydnek,
telephelydnek cimet, addszarnat, a termeszetes szemely ingatlanhasznA16 a szemelyes
adatai ktatIl a csalkli es utonevet, lakohelydnek, tartazkodasi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hoz:zitjarul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznit16 Onkentes es hatkozott hozzajarulasan
alapul, a kitOltessel az ingatlanhasznal6 (k) az informacios onrendelkezdsi jogr61 es az
informacidszabadsagr61 sz616 2011. dvi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felredrthetetlen beleegyez.dssel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltatonak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles cdlja:
Az adatok nyilvantartasitra, a kOzszolgaltatas hatdkonysaganalc nOvelese erdekeben, az
ingatlanhaszna.16k pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhato agyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes tigyfelkapcsolat erdekeben kerul sor:
• az ingatlanhasznaldval val6 ktizszolgaltatassal osszeffigg8 iigyintezesi es
ilgyfelszolgitlati kapcsolattartas postai uton, valamint amennyiben megaditsra kerult
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken kereszti11 torten tajdkortatitsra.
Az ingatlanhasznal6 az adatok kitOltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi mg:Mon
torten kezelesehez:
• postai aton tajekortat6 anyag ktildese a Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery
szolgaltatitsair61,
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra keriilt, a tclefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos tigyintezdshez, megkeresesekhez,
tigyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjanak a megbeszelesdhez es az ezekhez
sakseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Eton hirlevelek es
egyeb titjekortato informaci6k

4. Adatkezeles idotartama:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi.
A Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amig az adatot szolgaltato nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolisat.
Miutan megsziint a kozszolgaltatast igenyvetelere vonatkoz6 kotelezettsege a jogszabaly Altai
kotelezoen megadott es az esetlegesen Onkentesen megadott adatot a KOzszolgaltat6 es a
Koordinal6 Szery tarli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Torles helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezksere all6 informaci6k alapjan feltetelezheto, hogy a
torles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy &volt szemelyes adat kizarolag addig
kezelheto, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizarta.
A celhoz nem kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszOnt vagy
modosult haladektalanul, illetve az eloirt megorzesi hatarido leteltevel meg kell semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz ktitOttseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a killOnbOzo adatkezelesek akkor kapcsolhatok
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok sizmelye:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kOzszolgaltatis ellatasahoz
kapcsol6d6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesftese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, bfrOsagi eljarasok
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atAdni.
7. Adatbiztonsag:
A KiizszolgaltatO es a Koordinalo Szerv, mint aciatkez,e16, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgozo gondoskodik az adatok biztonsagarol, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakftja azokat az eljarasi szabalyokat, amelyek tOrveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatasahoz szuksegesek. Az
adatokat vedi kulonosen a jogosulatlan ho77Aferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hoz&
vagy tortes, illetoleg serilles vagy a megsemmisiiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszeftiggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetbsegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kotelez6 adatkezeles kivetelevel - Rifles& vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott
esetekben bfrOsaghoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakOhelye vagy
tartozkodasi helye szerinti tOrvenyszek elott is megindithatja az eljarast. A birosig az ugyben
soron kivtil jar el. A birosag eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

