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onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatassal erintett ingatlan time:

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:
1.
Nev:
LakOhelye:
Ertesitesi time:
Ezen adatok megadrisa a Ht. 38. §. (3) bek szerint koteleze. Az adatkezeles celja jogalapja, ideje, egyeb osszefitgg5 szabalyok
ismertetese az Adatkezeldsi tdjekortat6 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban
amelyet kerjtik kitOltes el6tt elolvasni.

Sziil. hely, ido:
Anyja neve:
AdOazonosita jel (kitaltese nem kotelez6):

Telefonszama, email c(me:

Ezen adatok megadasa hozzdjaruldson alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiigg6 szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tdjekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talcilhata, amelyetkerjak kitoltes el6tt elolvasni.
2.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi time:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kOtelezel Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Asszefitgge szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tdjekortat6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talnlhatd, amelyet kerjuk kiteiltes el6tt elolvasni.

SziiLhely,
Anyja neve:
Adoazonosita jel (kitoltese nem kotelezO):
Telefonszdma, email time:
Ezen adatok megadasa horthjarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiiggo szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tdjekortat6 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhato, amelyet kerjiik kitOltes elott elolvasni.

Nev:
Lakohelye:
Ertesftesi came:
Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kdtelezo. Az adatkezelis cilja, jogalapja, ideje, egyeb osszefilgg6
szabdlyok ismenease az Adatkezelisi tdjekortatd 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taldlhato, amelyet kerjuk kittiltes
att elolvasni.

Sziahely, idek
Anyjaneve:
Ad6azonosit6jel (kitoltese nem kotelez6):
Telefonsztima, email cfme:
Ezen adatok megaddsa hozzdjdruldson alapul. Az adatkezeles cilia, jogalapja, Ideje, egyib Osszefigg6 szabdlyok
isinertease az AdatIcezelesi tdjekortatd 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban tddlitat6, amelyet ke,jak kitoltes e16tt
elolvasni.

Ingatlanon lak6k szama:
Vorhatoan keletkez6 hulladek mennyisege hetente:
Edenyzet:
Az ingation haszndlatba yetelenek id6pontja:

Kelt:

, 20

.

Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles sorin alkalmazott iogszabalvok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabilyolcnak, fgy kiil6nosen az
alabbiaknak megfeleloen tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: AlaptOrveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informaci6s oarendelkezesi jogr61 es az
informaci6szabadsagr61 (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 onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordinal6 szery felhfvfisara a kozhiteles nyilvantartis szerinti nevet, szekhelyenek,
telephelyenek cfmet, adoszamat, a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai koziil a csaladi es utonevet, lak6helyenek, tart6z.kodasi es ertesftesi helyenek
dm& megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajdrul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznal6 Onkentes es hatirozott hozzajarulasan
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznal6 (k) az informacias onrendelkezesi jogr61 es az
inforrnaci6szabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazitst ad(nak) a Szolgaltat6nak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgaltatas hatekonysiginak novelese erdekeben, az
ingatlanhasznal6k pontos beazonosItisa, igy gyors es megbizhat6 Ligyintezes erdekeben, a
kozvetlen es szemelyes tigyfelkapcsolat erdekeben kertil sor:
• az ingatlanhasznal6val va16 ktlzszolgaltatassal osszefilggo Ogyintezesi es
tigyfelszolgalati kapcsolattartas postai uton, valamint amennyiben megadisra kerult
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken kereszttil torten6 tajekortatisra.
Az ingatlanhasznal6 az adatok kitoltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alibbi m6don
torten6 kezelesehez:
• postai 6ton tajekortat6 anyag kiildese a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery
szolgaltatasair61,
• nev, lakcfm, es amennyiben megadasra kerillt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos Ogyintezeshez, megkeresesekhez,
tigyfelszolgalati egyeztetes es annak id6pontjanalc a rnegbeszelesehez es az ezekhez
sztikseges kapcsolattartishoz,
• a megadott e-mail cfmere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Eton hfrlevelek es
egyeb tajekortat6 informaci6k kiildese.

4. Adatkezeles id6tartama:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi.
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amfg az adatot szolgaltat6 nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolasat.
Miutan megsziint a kOzszolgaltatast igenyvetelere vonatkozo kOtelezettsege a jogszabaly Altai
kotelezoen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltat6 6s a
Koordinal6 Szery torli az elelctronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tortes helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery throlja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltat6 ezt keri, vagy ha a rendeLkezesere all6 informacidk alapjan feltetelezheto, hogy a
torles sertene az adatszolgaltat6 jogos erdekeit. Az fgy zarolt szemelyes adat kizar6lag 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 meg6rzesi hatarido leteltevel meg kell semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithat6k, valamint a killanbozo adatkezelesek akkor kapcsolhatok
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, 6.s ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljestilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezel6k szemelye:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatis ellatasahoz
kapcsol6d6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozOt megbfzni, es a jogos igenyeinek
ervenyesftese erdekeben a reszere itadott szemelyes adatokat hatosagi, bfr6sagi eljarasok
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szerv, mint adatkezeI6, illet6leg tevekenysegi kOreben
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsfigar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialalcftja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenre juttatasahoz sziiksegesek. Az
adatokat vedi ktilonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hoths
vagy Vides, illetoleg settles vagy a megserrunistiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel Osszefligg6 egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezel6nel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleser61,
b) szemelyes adatainak helyesbfteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kotelez6 adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zfirolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendellcezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatirozott
esetekben bfr6saghoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lak6helye vagy
tartozkodasi helye szerinti torvenyszek elott is megindithatja az eljarast. A birosag az tigyben
soron kiviil jar el. A bfrosag eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyad6k.

