2. melleklet a 4./ 2016. (V1.24.) onkorminyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgoltatassal erintett IngaLlan

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.

Nev:

Lakohelye:
trtesitesi cime:

Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek. merint kateleza A: adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Os.szeftiggo mabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.a.. valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talalhata, amelyel kerjuk kiialtes elan elolvasni.

Sziil. hely, ida:
Anyja neve:
Adoazonositojel:

Telefonszcima, email chile:

Ezen adatok megadasa hozzajarulcison alapul. Az adatkezeks ce ja, jogalapja, ideje, egyeb osszefliggo szabalyok ismertetese az
AdatkezeMsi tajekortato2. b.. valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato, amelyet kerjtik kildltes elan elolvasni.
2.
Li&
Lakohelye:
Ertesitesi cime:

Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint koteleza Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszeffiggo mabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortatd 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kerjuk kildltes ekin elolvasni.

Szahely,
Anyja neve:
Adoazonositojel:
Yelefbnszama, email time:
Ezen adatok megadasa hozzajcirulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb tisszeftigga szabcilyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortato 2. h., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhatO, amelyet kerjtik kitaltes elan elolvasni.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
(3) bek. =ern?, kbtelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Ossz.eftiggo
Ezen adatok megadasa a Hi. 38.
pontokban talalhata conelyet kerjiik knOltes
szatv.ilyok ismertetese az Adatkezelesi teijekortatO 2. a., valamint
don elolvasni.

Szahely
Anyjaneve:
Adoazonositojel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzajaruldson alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb os.szefuggo szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tojekortaid 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talcilhata amelyet kerjak kioltes elott
elolvasni.

Ingotlanon lakok szarna:

I/dr-hob:5(in keletkezo hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalotba vetelenek ideipontja:

Kelt:
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Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI IAA KOZTATO

1. Adatkezelds soran alkalmazott jogszabalyok
Az adatkezelds az adatvddelemmel kapcsolatos hattilyos jogszabilyoknalc, igy killOnOsen az
altibbiaknak megfelel6en tOrtenik:
• Magyarorsthg AlaptOrvdnye (tovabbiakban: Alaptorveny) es
• 2011. dvi CXI1. tOrveny az informitcios Onrendelkezesi jogrol es az
informacieszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkezelds jogalapja
Szemdlyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelhet6, ha
a) azt torvdny vagy - tOrveny felhatalmathsa alapjan, az abban meghattirozott karben helyi Onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a
Koordinal6 szery felhivisaftra a kOzhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelydnek,
telephelyenek cimet, adosthmitt, a termeszetes sthmely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai kOztll a csaladi es utdnevdt, lakohelydnek, tartozkodasi es ertesitesi helydnek
cimet megadja.."
b) ahhoz az drintett hozzajitrul.
Ezen adatok megaditsa telt& az ingatlanhasmild Onkentes es hatitrozott hozzAjtirulastin
alapul, a kitOltessel az ingatlanhasznal6 (k) az informacids onrendelkezdsi jogrol es az
informacidszabadsagr61 sz616 2011. dvi CXII. tOrveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyethssel, felhatahnathst ad(nak) a Szolgaltat6nak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantarasba vetelehez.
3. Az adatIcezelds cdlja:
Az adatok nyilvantaruistira, a kozszolgaltatits hatekonysiganak nOvelese drdekdben, az
ingatlanhasznal6k pontos beazonosititsa, igy gyors es megbizhat6 Ogyintezds drdekdben, a
kOzvetlen es szemelyes Ogyfelkapcsolat drdekdben kerUl sor:
• az ingatlanhasznitlOval vale, kOzszolgaltatassal OsszefOgg6 Ogyintezesi es
Ogyfelszolgalati lcapcsolattarttis postai titon, valamint amennyiben megadlisra kerult
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken keresztOltOrteno titjekortatasra.
Az ingatlanhasznit16 az adatok kitOltdsevel hozzijitrul a szemelyes adatai alabbi modon
tortdno kezeldsehez:
• postai fiton ajekortato anyag kfildese a KOzszolgaltat6 es a Koordinit16 Szery
szolgaltataisairdl,
• nev, lakcim, es amennyiben megathisra kerOlt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznahisa a kOzszolgaltatitssal kapcsolatos Ogyintithshez, megkeresesekhez,
Ogyfelszolgilati egyeztetes es annak id6pontjtinak a megbeszeldsdhez es az ezekhez
szilkseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus aton hirlevelek es
egyeb tajdkortato inform:twit* kOldese.
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 KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery az Onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli.
amig az adatot szolgaltato nem kdri ezen szemelyes adatainak a Worlds& vagy zarolasat.
Miutan megszunt a kozszolgaltatast igenyveteldre vonatkozo kotelezettsdge a jogszabaly Altai
kotelethen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a KOzszolgaltato es a
Koordinalo Szery tOrli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabilyok szerint.
Thrlds helyett a KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt kdri, vagy ha a rendelkezdsere allo informaciok alapjan feltdtelezheto, hogy a
tones sertene az adatszolgaltat6 jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarolag addig
kezelhete, ameddig fennall az az adatkezeldsi cel, amely a szernelyes adat tOrleset kizarta.
A cdlhoz nem kOtOtt es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezelds alja megsmint vagy
modosult haladektalanul, illetve az eloirt megorzesi hataridO leteltdvel meg kell semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es cdlhoz kOtOttseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a killembozo adatkezelesek akkor kapcsolhatok
Ossze, ha ahhoz az drintett hozzajarult, vagy tOrveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra Ilene teljesUlnek.
6. Az adatok megismeresdre jogosult lehetseges adatkezelok szemelye:
A KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kOzszolgaltatas ellatasahoz
kapcsoloc16 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek
drvenyesitese drdekdben a reszdre atadott szemelyes adatokat hatosagi, birOsagi eljarrisok
lefolytatasa celjabol harmadik szemdlynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A KOzszolgaltato es a Koordinalo Szerv, mint adatkezelo, illetoleg tevekenysdgi kOreben
adatfeldolgozo gondoskodik az adatok biztonsagarol, tovabba megteszi azokat a technikai Cs
szervezesi intd.zkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre juttatitsahoz szilksegesek. Az
adatokat vedi kulonOsen a jogosulatlan hozzafdres, megvaltortatas, nyilvanossagra hozas
vagy Odds, illetoleg sdrOlds vagy a megsemmisulds ellen.
8. Az drintett adatkezeldssel tisszefUggo egydb jogai es jogorvoslati lehetosdgek:
Az drintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajdkortatasat szemelyes adatai kezeldsdrol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a ktitelezo aclatkezeles kiveteldvel - tOrldset vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezdsei alapjan.
Az drintett a jogainak megsertdse eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarowtt
esetekben birosaghoz fordulhat. Az drintett valasztasa szerint - az drintett lakiihelye vagy
tartozkodasi helye szerinti tOrvenyszek elott is megindithatja az eljarist. A biro* az agyben
soron kivul jar el. A biresag eljarasitra az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

