2. melleklet a 8/2016. (VI. 10.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatassal erintett ingatlan

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK)ADATAI:

Lakohelye:
Ertesftesi cime:

Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kOtelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefilgge; szabalyok
amelyet kerjak kitalte:s eat elolvasni.
ismertetese az Adatkezelesi adjekortat6 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban

Sziil. hely, ido:
Anyja neve:

Addiazonositojel:

Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzirjarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefaggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjak kitOltes elott elolvasni.
2.
Nev:
iakohelye:
Ertesltesi cime:

Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kotelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefilggo szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhatd, amelyet kerjak kitOltes el6tt elolvasni.

SzilLhely,
Anyja neve:
Addazonosito jel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzajoirulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefaggei szabcf4iok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kerjak kitOltes elott elolvasni.

Nev:
Lalcohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint katelez5 Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb asszejligg6
szabalyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortat6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjiik kitaltes
elott elolvasni.

Szahely, id&
Anyjaneve:
Addazonosito jel:
TelefonszAms, email cline:
Ezen adatok megathisa hozzajarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb bsszefuggi5 szabeflyok
ismertetese az Adatkezelesi t6jekortat6 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taltilhat6, amelyet kerjfik latOltes elott
elolvasni.

Ingatlanon lak6k sz6ma:

Varhataan keletkeza hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalcrtba veteMnek id6pontja:

Kelt:

, 20

.

Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles sorin alkalmazott jogszabalvok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy ktilonOsen az
alabbialaialc megfelel6en tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: AlaptOrveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informacies onrendelkezesi jogr61 es az
informacioszabadsagrol (tovabbialcban Info tv.).
2. Az adatIcezeles jogalapja
Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelhet6, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalma7Asa alapjan, az abban meghatarozott korben helyi onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordinal6 szery felhivisara a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek,
telephelyenek cimet, adoszarnat, a terrneszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai kortil a csaladi es utonevet, lakohelyenek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tell& az ingatlanhasznal6 onkentes es hatarozott hozzajarulasiin
alapul, a Idtoltessel az ingatlanhas7nAl6 (k) az informacios onrendelkezesi jogr61 es az
informacioszabadsagr61 sz616 2011. evi CXIl. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltatonak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatIcezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgaltatas hatelconysaganak novelese erdekeben, az
ingatlanhav7nl6k pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 tigyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes tigyfelkapcsolat erdekeben kertil sor:
• az ingatlanhasznitlaval val6 kOzszolgaltatassal osszefiiggo tigyintezesi es
tigyfelszolgalati kapcsolattartas postai irton, valamint amennyiben megadasTa kertilt
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken keresztill torteno tajekortatasra.
Az ingatlanhasznal6 az adatok kitoltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi modon
torten6 kezelesehez:
• postai irton tajekortato anyag kiildese a Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery
szolgaltatasairol,
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra kertilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos tigyintezeshez, megkeresesekhez,
tigyfelszolgalati egyeztetes es annak id6pontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
sztilcseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Uton hirlevelek es
egyeb tajekortato informaciok kuldese.

4. Adatkezeles idatartama:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kazszolgaltatast igenybe veszi.
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amig az adatot szolgaltat6 nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolitsit.
Miutan megsziint a kozszolgaltatast igenyvetelere vonatkozo katelezettsege a jogszabaly Altai
kotelezoen megadott es az esetlegesen onlcentesen megadott adatot a Kozszolgaltato es a
Koordinalo Szery torli az elektronikus rendszereibal a hatalyos jogszabalyok szerint.
Thies helyett a Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere alio informaciok alapjan feltetelezheto, hogy a
tarles sertene az adatszolgaltat6 jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat Icizarolag addig
kezelhet6, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizarta.
A celhoz nem baton es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszunt vagy
modosult haladelctalanul, illetve az elairt megorzesi hatarida leteltevel meg kell semmisiteni.
5. Aciatfeldolgozas es celhoz katottseg:
Az adatok akkor tovabbithat6k, valamint a kiilonboz6 adatkezelesek akkor kapcsolhatok
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesulnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezel6k szemelye:
A Kozszolgaltato es a Koordina.16 Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatas ellatisahoz
kapcsol6d6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozat megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere itadott szemelyes adatokat hatosagi, bfrosagi eljarasok
lefolytatasa celjab61 harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szerv, mint adatkeze16, illet6leg tevekenysegi koreben
adatfeldolgoth gondoskodik az adatok biztonsagar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titolcvedelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szilksegesek. Az
adatokat vedi ktilonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra honks
vagy torles, illetoleg sertles vagy a megsemmisilles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszefligga egyeb jogai es jogorvoslati lehetasegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezel6nel:
a) tajekortatisat szemelyes adatai kezeleseral,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a koteleza adatkezeles kivetelevel - Vides& vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapj an.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott
esetekben birosaghoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakethelye vagy
tartazkodasi helye szerinti torvenyszek elott is megindithatja az eljarlst. A birosag az iigyben
soron kivt11 jar el. A bfrosag eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

