2. nielleklet a 8/2016. (VI. 25.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatassal erintett ingatlan time:

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kotelez6 Az adatkezeMs celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefligge szabcilyok
ismertetese az Adaikezelesi tajekortato 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talalhate amelyet keritik kitoltes elikt elolvasni.

hely, ido:
Anyja neve:
Adoazonosito jel:

Telefonszama, email time:
Ezen adatok megadasa hozzcijarulcison alapul. Az adatkezeMs celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefliggo szabalyok ismertetese a:
Adatkezelesi tajekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato, amelyet kirjiik Makes dolt elolvasni.
2.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kOtelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiloggo szabcilyok
ismertetese az Adatkezelesi tcijekortai6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjsik kitoltes elott

Szahely,
Anyja neve:
Acloazonositojel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzajdrukison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, eveb Osszefiiggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tojekortat6 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato, amelyet kerjak kitOltes eldtt elolvasni.

Nev:
Lakthelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kotelez6 Az adatkezeles ce fa, jogalapja, ideje, egyeb osszeftiggo
szabalyok ismertetese az Adatkezelesi tOjekortat6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhai6, amelyet kerjuk Wines
el5tt elolvasni.

Szahely, id&
Anyjaneve:
Adoazonosito jel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzajarulason alapul. Az adatkezeles cel a, jogalapja, ideje, egyeb Osszefigg5 szabolyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhai6, amelyet kerjak kitOltes el&
elolvasni.

Ingatlanon !aka szoma:

Vorhatoan keletkezd hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznolatba vetelenek idopontja:

Kelt:
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Ingatlanhasználó(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles soran alkalmazott jogszabalyok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy ktiliinosen az
alabbiaknak megfeleloen tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptiforveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informacios 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 meghatkozott korben helyi onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a
Koordinale szery felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti never, szekhelyenek,
telephelyenek cimet, adoszamat, a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai Will a csaladi es utonevet, lak6helyenek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek
dm& megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tell& az ingatlanhasznalo onkentes es hatarozott hozzajdrulasin
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznal6 (k) az informacios onrendelkezesi jogr61 es az
informacioszabadsagrOl szol6 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese Map*
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltatemak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartisara, a ktlzszolgaltaths hatekonysaganak nOvelese erdekeben, az
ingatlanhasznalok pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhato Ogyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes Ogyfelkapcsolat erdekeben kerul sor:
• az ingatlanhasznaloval vale) kozszolgaltatassal osszeftigg6 iigyintezesi es
Ogyfelszolgalati kapcsolattartas postai uton, valam int amennyiben megadasra kerult
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken kereszt01 torten6 tajekortatasra.
Az ingatlanhasznalo az adatok kittiltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi modon
torten6 kezelesehez:
• postai uton tajekortato anyag ladese a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery
szolgaltatasairol,
tidy,
lakcim, es amennyiben megadasra kerUlt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
•
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos Ogyintezeshez, megkeresesekhez,
Ogyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
szOkseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus uton hirlevelek es
egyeb tajekortato informacidk ladese.

4. Adatkezeles idotartama:
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery a jogszabily 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 szolgaltat6 nem Iced ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolasat.
Miutan megsziint a kOzszolgaltatist igenyvetelere vonatkoz6 kotelezettsege a jogszabily altal
kotelezoen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltato es a
Koordinal6 Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tories helyett a Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere alto informaciok alapjan feltetelezheto, hogy a
tones sertene az adatszolgaltate 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 Mott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszOnt vagy
m6dosult haladektalanul, illetve az eloirt megorzesi hatirid6 leteltevel meg kell semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz kOtottseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a kiilonboz6 adatkezelesek akkor kapcsolhat6k
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesOlnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelOk szemelye:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatits ellatisahoz
kapcsol6d6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, bir6sigi eljarisok
lefolytatisa celjabol harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szerv, mint adatkezelo, illetoleg tevekenysegi kOreben
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsigarol, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatasahoz szilksegesek. Az
adatokat vedi ktilonasen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatits, nyilvanossigra hozas
vagy tortes, illetoleg settles vagy a megsemmisOles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszertigg6 egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezel6nel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a katelezo adatkezeles kivetelevel Rides& vagy zarolasit,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott
esetekben bir6sighoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakohelye vagy
tartazkodasi helye szerinti torvenyszek ell% is megindithatja az eljarast. A bir6sig az Ogyben
soron kivtil jar el. A birosag eljaresara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

