2. melleklet Az 52016 (V1.16.) iinkormanyzoli rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kOzszolgaltatossal etintett Ingatlon dine:

AZ 1NGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATA1:

1.

Lak6helye:
Ertesftesi cfme:
E:en adatok megadasa a th. 38. §. (3) bek. s:erint katele:o. A: adatkezeles celja, jagalapja, idcjr, egyeb iisszefiiggt; szahalyak
amelyet kerjiik kitOltes chits elolvasni.
ismertetese a: Adatke:elesi tojekortatO 2.a.. valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban

52111. hely, id&
Anyja neve:
AclOozonoslta fel:

Telefonsthma, email cime:

E:en adatok me gadasa ho=ttitirultison ulapul. A: adatkaeleselja. jogalapja. Neje. egveb 6s.cefiigge7 szabigrok Ismertetese az
Adatkez.elesi tlijeko:tatt;2. b.. valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato. amelyet ketyiik kitaltes chin elalvasni.
2.

tigla
Lak6helye:
trtesftesi cfme:
jogalapja, ideje. egyeb ossrtligg5 .szobtilyak
adatke:eles
E:en adatok megadtisa a Ht. 38. §. (3) bek. 3:Trim kotelezti.
egtt elolvasni.
ismertetese a: Athake:elest ttijekovald 2. a.. valamint 3.4.5.6.7.8. pantakban takilhato. amelyet ketjuk

S:iil.helx id&
Anyja neve:
Adriazonosito lel:
klefonnama, entail elate:
E:en adatok megadasa homijorultisan alapul. .4: adatke:eles celju. jogalapja. Neje, egveb asszeliigga" s:aludyak An:crick:se a:
valamint 3,4.5.6.7.8. pon:okhan talidhato, amelyet kerjiik kitOltes dolt elalvasni.
.4datkezeh:s1 tiljekavato

LakOhelye:
tricsitesi cime:
&en adarok megadosa a ii. 38.6 (3) !wk. =rim koiele:o. A: adatkezel6 raja. jogalapla, Weft%
s:abalynk ismerieti.se a: Adatkezekst nrijao:iato 2. a.. valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhak amelyei ktirjiik ktiOlh's
elfin elolvasnl.

SviLhe id 6:
Anyjuneve:
Adriawnosild
Telelbaszama, email cime:
liven adinak megadasa lin=iijorulason alaind. A: adatke:eks cetlfa, fogalapja, Neje. egyttli Oscefiiggi; sminitruk
kitolta eleitt
Adaike:ek;Ni itijekoziato 2. b.. valamint 3.4.5.6.7.8. pantakban takilhato. aindym
ismerien'se
elolvasni.

Ingatianon lakok szOrno:

Vorhataan keletkett hullociek mennyisege hetente:

Edenyzet:

At ingatlan hasznialotba vetelenek idopontjo:

Kelt:

, 20

Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezelcs soran alkalmazott jogszabalyok
Az adutkezeles ax adatvedcicmmcl kapcsolatos hattilyos jogszabalyoknak, igy killonosen az
alabbiaknak megfelellien tiirtenik:
• Magyarorszdg Alaptiirvenye (tovithbiakban: Alaptorveny) es
• 2011. Ovi CXII. torveny az informaciOs onrcndclkezesi jogrol es ax
infonnaciaszabadstigrol (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkczclos jogalapja
Szemelycs adat az Info tv. 5. fi (1) bckezdese szerint akkor kezelhetii, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmazasa alapjan, az abban mcghatarozott korben
hcl yi onkormanyzat =delete elrendeli.
aa) 1-It. 38. § (3) bekezdese szerint ,, A gazdalkod6 szciwczct ingatlanhasznalo
Koordind16 szcry fclhivasfira a kozhiteles nyilvantartas szcrinti nevet, szelchclyenck,
telepliclyenck cimet, ad6szamat, a terme.szetes szemely ingatlanhasznal6 a szcmalycs
adatai kozill a csalddi es ut6nevet, lakOhelyinek, tartOzkodasi es ertcsitesi hclyenck
dm& mcgadja.."
h) ahhoz az Orintett hozzajarul.
Ezen adatok mcgadasa Whin az ingatlanhasznal6 tinkentes es hatarozott hoz.z.iijarulasan
alapul, a kitaltessel ax ingatlanhasznal6 (k) az infonnacias onrcndelkezesi jogral e.s az
informacieszabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekczdese alapjan
feIrcerthctctIcn bcleegyezessel, felhatalmirdist ad(nak) a Szolgailtatamak az itt
mcgadott szcmelycs adatai(k) kezclesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezcles
Az adatok nyilvantartasara, a kilizszolgaltatas hatekonyseganak n8vclesc ordckeben, az
ingatlanhasznal6k pontos bcazonositasa, igy gyors es mcgbizhat6 ilgyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelycs Ogyfelkapcsolat &ticket= ker01 sor:
az ingatlanhasznillOval valo kOzszolgallatassal Osszcfligg6 Ogyintezesi es
iigyfelszolgalati kapcsolattartas postai 6ton, valamint amcnnyibcn mcgaddsra kerult
tclefonon, mobiltelefonon es c-mailen.
• escticgcscn hirleveleinken keresztill tiirtenii tajekortatasni.
Ax ingutlanhasznalo az adatok kitoltesevel hozzdjArul a szt...melyes adatai alabbi medon
tartenii kezelesehez:
• postai titon tajekortat6 anyag lactose a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szcry
szolgaltatasair61,
• nev, lakcim, es amcnnyibcn mcgaddsra kcriilt, a tclefon, mobiltcicfon es c-mail adat
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos Ligyintezeshcz, mcgkcrcsesckhcz.
ilgyfelszolgAlati cgycztctes es annak id6pontjanak a mcghcszelesehez es az czckhcz
szilksegcs kapcsolattartashoz.
• a mcgadott c-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus titan hirlcvcick es
egyel) tikjekortato informaciek kOldese.
•

4. Adatkczcles idotartama:
A KozszolgaltatO es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan mcgadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § ( I ) bckezdcse szerint a kiizszolgaltattist igenybc vcszi.
A Kozszolgaltat6 es a Koordintil6 Szcry az onkentcscn megadott adatokat mindaddig kczcli,
amig uz adutot szolgaltato nem ken czcn szemelycs adatainak a tOrleset vugy zkolasat.
megsziint a kiizszolgaltatast igenyvetclerc vonatkozo kotelezettsege a jogszabaly Altai
kotelezben megudott es az escticgcscn onkentescn mcgadott adutot a Kozszolgaltat6 es a
Koordimil6 Szery torli az elektronikus rendszercibol a hatalyos jogszabillyok szerint.
Rides hclyett a Ktizszolgaltato es a Koordinal6 Szcry throlja a szcmelyes adutot, ha az udutot
szolgAltat6 czt ken, vagy ha a rendelkezesere 6116 informacia alapjan feltetciczheto, hogy
tortes sertcne az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zfirolt szemelycs adat kizarelag addig
kezelhoo, amcddig fcnnall az az adatkczelesi eel, amely a szemelyes adat tiirleset kizarta.
A celhoz nem kOtOtt es olyan adatot, amclyrc nave az adatkezeles celja megsziint vagy
mOdosult haludektulanul, illetve az cloirt mcgOrzesi hatarido Ictcltovel meg kell semmisiteni.
5. Adatieldolgozlis es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithatek, valamint a kiilonbiizii adatkezelesek akkor kapcsolhatek
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vugy torveny urt megengedi, es ha az adatkczcles
feltetclei minden cgycs szemelycs adatra nezvc teljesillnek.
6. Az adatok megismcresere jogosult lehetsegcs adatkezclak szcmelyc:
A KOzszolgaltato es a Koordinal6 Szery jogosult egyes, a kozszolgtiltatas ellitasithoz
kapcso16d6 reszfcladatai tekinteteben adatfeldolgozOt megbizni, es a jogos igenycinck
ervenyesitesc ordckdbcn a roszerc atadon szcmelyes adatokat hatOsagi, birOsagi eljanisok
Icfolytatasa celjabOl harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kiizszolgaltato es a Koordinal6 Szerv, mint adatkczclo, illetoleg tevekenysegi kiireben
adatfcldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonstigar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkalesckct es kialakitja azokat az cljfinisi szabelyokat, amelyck torveny,
valamint az cgyeb adat- es titolcvedclmi szabalyok ervanyrc juttatasahoz szilksegcsek. Az
adatokat vedi killonoscn a jogosulatlan hozzaferes, mcgvaltortatas. nyilvanossagra 1107.6S
vagy Ales, illctolcg serilles vagy a mcgscmmisiiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszeftiggli cgyeb jogai es jogorvoslati Ichctosegck:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortanisait szemelyes adatai kezeleseriil,
b) szemelyes adatainak helyeshiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kinclezo adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zarolits6t.
az Info tv. 15.§ - 20.§. rendelkczesci alapji n.
Az erintett a jogainak mcgsertesc cscten, valamint az Info tv. 21. §-ban mcghatarozott
esetekben birosighoz fordulhat. Az erintett vidasztasa szerint - az erintett lakohelye vugy
tartezkodlisi hclyc szcrinti tOrvenyszek clat is mcgindithatja az cljarast. A biresag az ilgybcn
soron kiviil jar el. A bir6s6g cljanisara az. Info tv. 22. §. foglultak az iranyadok.

