2. melleklet a 3./2016. (VI.27.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatossal erintett ingatlan time:

AZ 1NGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.

Nev:
Lakohelye:

Ertesitesi cime:
Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint koteleio. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefagg5 szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi lajekortato 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talolhato, amelyet kerjak kitoltes elan elolvasni.

Szdl. hely, ido:
Anyja neve:
Adoazonositojel:
Telefonszama, email cime:

Ezen adatok megadasa hozzegerulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiiggri szabtilyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyei kerjak Adobes el& elolvasni.
2.

Nev:
Lakohelye:

Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint koieleza. Az adatkezeles cilja, jogalapja, ideje, egveb Osszeffiggei szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi teljekortato 2. a, valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talidhato, arnelyet Aerjak kitOltes dolt elolvasni.

S'zighely, id&

Anyja neve:
Adoazonosho
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa ho=ajdrulason alapul. Az adatkezeles celja. jogalapja, ideje, egyeb asszejiiggii szabalyok ismertetese az
Adatk ezelesi tajekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taialhato, amel.,vet kerjak kaohis elan elolvasni.

Nev:
Lakethelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megathisa a Ht. 38. §. (3) bek. nerint kotelezt5. A2 adaikezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb OsszefUgg5
szabolyok ismertetise az Adathezelesi 16jekortato 2. a., volamini 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kirjuk kitOltis
eloli elolvasni.

Szighely, ido:
Anyjaneve:
Adoazonothojel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok ntegadtisa horzcijarulOson alapul. Az adathezeles celja, jogalapja ideje, egyeb asszeige szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekoziatti 2. b., valamint 3.4.5.6.78. pontokban taledhato, amelyet kirjuk kitoltes eat
elolvasni.

Ingatlanon !aka szoma:

VOrhatoan keletkezo hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatIon

Kelt:

hasznolatba veteMnek idopontja:

20

.

Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles sorin alkalmazott jouzabalyok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy kalonosen az
alabbiaknak megfeleloen tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informacias onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkezeles jogalapja
Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelheto, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmazasa alapjan, az abban meghatarozott korben helyi onkorrnanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint
A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a
Koordinalo szery felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek,
telephelyenek cimet. adoszamat, a termeszetes szernely ingatlanhasznalO a szemelyes
adatai koziil a csaladi es utOnevet. lakohelyenek, tartozkodisi es ertesitesi helyenek
elm& megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznalo onkentes es hatarozott hozzajarulasan
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznalo (k) az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informaciOszabadsagrOl szolo 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazist ad(nak) a Szolgaltatonak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgaltatas hatekonysaganak novelese erdekeben, az
ingatlanhasznalok pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhato itgyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes tlgyfelkapcsolat erdekeben kerill sor:
•

az ingatlanhasznaloval yak, kozszolgaltatassal osszefi.iggo tigyintezesi es
ilgyfelszolgalati kapcsolattartas postai ikon, valamint amennyiben megadasra kerith
telefonon, mobiltelefonon es e-mailcn,
• esetlegesen hirleveleinken keresztill tiirteno tajekortatasra.
Az ingatlanhasznalo az adatok kitaltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi m&lon
torteno kezelesehez:
• postai Uton tajekortato anyag killdese a Kozszolgaltato es a Koordinala Szenszolgaltatasair61,
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra keriilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kozszolgahatassal kapcsolatos ugyintezeshez, megkeresesekhez,
tigyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjnak a megbeszelesehez es az ezekhez
sziikseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cirnere, telefonra1mobiltelefonra elektronikus titon hirlevelek es
egyeb tajekortato informaciok ktildese.

4. Adatkezeles idotartama:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozsz.olgaltatast igenybe veszi.
A KozszolgaltatO es a Koordinalo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amig az adatot szolgaltato nem keri ezen szemelyes adatainak a tones& vagy zarolasat.
Miutin megsziint a kozszolgaltatist igenyvetelere vonatkozo kotelezettsege a jogszabaly Altai
koteleziien megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltato es a
Koordinab5 Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tories helyett a Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri. vagy ha a rendelkezesere alto informaciek alapjan feltetelezheto, bogy a
t6rles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zarolt 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 megsziint vagy
modosult haladektalanul, illetve az elOirt megorzesi hatarido leteltevel meg kell sernmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a ktilonboz8 adatkezelesek akkor kapcsolhatok
ossze, ha ahhoz az erintett hozziijarult, vagy torveny azt megengedi, Cs ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok szemelye:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery jogosult egyes. a kozszolgaltatas ellatasahoz
kapcsolocIO reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozOt megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, birosagi eljarasok
lefolytatisa celjabal harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szerv, mint adatkezelo, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsagarol, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szaksegesek. Az
adatokat vedi kiilonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossag,ra hozas
vagy tides, illet8leg seriiles vagy a megsemmistiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszeftiggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kotelezo adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozon
esetekben birOsighoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakohelye vagy
tartozkodasi helve szerinti torvenyszek elan is megindithatja az eljarast. A birosag az ilgyben
soron kivtil jar el. A biro* eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

