2. melleklet A 8/2016 (VI.22.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgoltatassal erintett ',leaden cline:

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAl:

1.
Nev:
Lakohelye:
ErtesItesi cime:

Ezen adatok megadcisa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint koteleza Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb OsszefUgg5 szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.a, valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talalhat6, amelyet kerjUk kitoltes elott elolvasni.

hely, Ida:
Anyja neve:
Adoazonosita jel:

Telefonszama, email cline:
Ezen adatok megadOsa hozzcijdrulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiiggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi t6jekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjak kitOltes el6tt elolvasni.

Nev:
lakohelye:
trtesltesi cime:

Ezen adatok megad4sa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kOtelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb asszefigg5 szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortat6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban tal6lhato, amelyet kerjuk kitOltes Mitt elolvasni.

id6:
Anyja neve:
Adoazonositojel:
TelefonszOma, email cime:
Ezen adatok megadcisa hozzajetrulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszejligg6 szabcilyok ismertetese az
Adatkezelesi tOjekoz► at6 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taIdlhato, amelyet kerjiik kitOltes elott elolvasni.

Nev:
Lakohelve:
Ertesitesi came:
Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kOtelez5. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb OsszefUggo
poniokban talalhato, amelyet kerjuk kitoltes
szabcilyok ismertetse az Adatkezelesi tajekoz.tat6 2. a., valamint
elejtt elolvasni.

Szal.hely, ido:
Anyjaneve:
Adoazonosild jel:
Telefonszama, email clime:
Ezen adatok megadcisa hozzajciruhison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egveb osszefiiggo szabalyok
Adatkezelesi tojekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talcilhat6, arnelyet kerjuk kitoltes elott
ismertetese
elolvasni.

Ingatlanon lake* sz6ma:

V6rhat6an keletkez6 huIladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalaiba vetelenek id6ponija:

Kett:

, 20

.

Ingatlanhasznal6(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezelds soran alkalmazott jogszabalvok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy ktilOnosen az
alabbiaknak megfeleloen tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: AlaptOrveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrOl (tovabbialcban Info tv.).
2. Az adatkezeles jogalapja
Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelhet8, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmasa alapjan, az abban meghatarozott ktirben helyi onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordinal6 szery felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti never, szekhelyenek,
telephelyenek cfmet, adoszamat, a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai ktizi.11 a csalitdi es utOnevet, lak6helyenek, tartOzkociasi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznal6 onkentes es hatarozott hozzajarulasan
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznal6 (k) az infonnacios onrendelkezesi jogral es az
inforrnacioszabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatahnp7Ast ad(nak) a Szolgaltat6nak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara, a kOzszolgaltatas hatekonystiganak ntivelese erdekeben, az
ingatlanhasznalok pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhato iigyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes ilgyfelkapcsolat erdekeben kerill sor:
• az ingatlanhasznaloval val6 kozszolgaltatissal Osszeftiggo tigyintezesi es
figyfelszolgalati kapesolattartas postai Uton, valamint amennyiben megadasra kertilt
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken kereszttil torten tajekortatitsra.
Az ingatlanhasznal6 az adatok kitoltesevel hozzajdrul a szemelyes adatai alabbi mOdon
torten kezelesehez:
• postai Uton tajekortato anyag kiildese a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery
szolgaltatasair61,
nev,
lakcim, es amennyiben megadasra kertilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
•
felhasznalasa a kOzszolgaltata.ssal kapcsolatos tlgyintezeshez, megkeresesekhez,
iigyfelszolgalati egyeztetes es annak idOpontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
szilkseges kapesolattartashoz,
• a megadott e-mail eimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Uton hirlevelek es
egyeb tajekortat6 informaciOk kfildese.

4. Adatkezeles idotartama:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi.
A Ktizszolgaltato es a Koordinalo Szery az Onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amig az adatot szolgaltatO nem ken ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolasat.
Miutan megsztint a kozszolgaltatast igenyvetelere vonatkozo kotelezettsege a jogszabaly altal
kotelezoen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltato es a
Koordinalo Szery WI-1i az elektronikus rendszereibol a hathlyos jogszabalyok szerint.
Tories helyett a KOzszolgaltato es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere 6116 informaciok alapjan feltetelezheto, hogy a
torles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizar6lag addig
kezelheto, ameddig fennall az az adatkezelesi ckl, 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 semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es eelhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a ktillinbozo adatkezelesek akkor kapcsolhat6k
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajdrult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljestilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok szemelye:
A KozszolgaltatO es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatis ellatasahoz
kapcsolod6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, bfrosagi eljarasok
lefolytatasa celjabol harmadik szernelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szerv, mint adatkeze16, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgozo gondoskodik az adatok biztonsagar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi siabalyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvidelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szasegesek. Az
adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hozas
vagy torles, illetoleg sertiles vagy a megsemmistiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszefliggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a ktStelez6 adatkezeles kivetelevel - torleset vagy throlasat,
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 don is megindithatja az eljarast. A birosag az iigyben
soron kivill jar el. A bfrosag eljarisara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

