2. melleklet a 412016 (V1.8.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgoltatassal erintett ingatlan time:
AZ INGATLAN TULAJDONDS(OK) ADATAI:

Nev:

Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadcisa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kOteIezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiage szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tdjekortato 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talalhatd, amelyet kerjiik kitaltes elott elolvasni.

Szal. hely, id&
Anyja neve:
Ad6azonoslto jel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megaddsa hozzajdruldson alapul. Az adatkezeles eelja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefigg6 szabdlyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortat62. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talcilhatd, amelyet kerjak kitdItes elott elolvasni.

2.
NeLn
LakOhelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megaddsa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kotelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeiggo szabalyoz
Ismertetese az Adatkezelesi tajekortat6 2. a., valamint 3.9.5.6.7.8. pontokban talcilhat6, amelyet kerjuk kildltes elott elolvasni.

Szid.hely,
Anyja neve:
AdOazonosito jel:
Telefonszama, email time:
Ezen adatok megaddsa hozzdjarulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefuggo szabalyok ismertetese
Adatkezelesi tajekortatd 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban taldIhatd, amelyet icerjuk Oates elott elolvasni.

az

Nev:
Lakohelye:

Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefuggo
szabalyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortat6 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talalhat6, amelyet kerjuk kitoltes
eau elolvasni.

Szul.hely, ido:
Anyjaneve:
Adoazonositojel:

Telefonszama, email cfme:
Ezen adatok megadasa hozzajetrubison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefziggo szabblyok
ismertetese az AdatkezelesI tOjekortat6 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhat6, amelyet kgrjuk kitoltes elott
elolvasni.

Ingot!anon Wok szOma:

Varhatoan keletkez6 WWI& mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalatba vetelenek idopontja:

Kelt:
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Ingatlanhasznalo(k)

2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezelds soran alkalmazott jogszabalyok
Az adatkezeles az adatvedelerrunel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy killtinOsen az
alabbiaknak megfeleloen tOrtenik:
• Magyarorsthg AlaptOrvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es
2011. dvi CXII. torveny az informacios onrendelkezdsi jogrol es az
•
informacioszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkezeles jogalapj a
Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelheto, ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmathsa alapjan, az abban meghatarozon korben helyi Onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a
Koordinalo szery felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti never, szekhelydnek.
telephelyenek cimet, adosthrntu, a termeszetes szemely ingatlanhasznalo a szemelyes
adatai kozill a csaladi es utOnevet, lakohelydnek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajiu-ul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznalo onkentes es hatarozott horthjarulasin
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznalO (k) az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese a1apjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalma7Ast ad(nak) a Szolgaltatemak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezzlesehez es nyilvantartitsba vetelehez.
3. Az adatkezelds cdlja:
Az adatok nyilvantartitsara, a kOzszolgaltatas hatekonysaganak novelese drdekeben, az
ingatlanhasznalok pontos beazonosititsa, igy gyors es megbizhau5 ilgyintOzds drdekdben, a
kozvetlen es szemelyes ilgyfelkapcsolat drdekdben kertil sor:
az ingatlanhasznaloval valo klizszolgaltatassal osszeffiggi5 Ugyintezesi es
tigyfelszolgalati kapesolattartas postai Uton, valamint amennyiben megadasra kertilt
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
esetlegesen
hirleveleinken keresztal tOrteno tajekortatasra.
•
Az ingatlanhasznalo az adatok kitoltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi modon
torteno kezelesehez:
• postai inon tajdkortato anyag kUldese a Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery
szolgaltatasairol,
nev, lakcim, es amennyiben megadasra kerillt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
•
felhaszmilasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos tlgyintezeshez, megkeresesekhez.
iigyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
szakseges kapcsolattartashoz,
a
megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Uton hirlevelek es
•
egyeb tajekortato informacia 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 kozszolgaltatast igenybe veszi.
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 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 Altai
kotelezoen megadott es az esetlegesen onkentescn megadott adatot a Kozszolgaltat6 es a
Koordinal6 Szery t6rli az elektronikus rendszereib61 a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tories helyett a KOzszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere all6 informaci& alapjan feltetelezheto, hogy a
torles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarOlag addig
kezelheto, ameddig fermall az az adatkezelesi eel, amely a szemelyes adat Vides& kizarta.
A celhoz nem kotOtt es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megsztint vagy
modosult haladektalanul, illetve az eloirt megarzesi hatarido leteltevel meg kell semmisiteni.
5. AdatfeldolgozAs es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithat6k, valamint a killonbozo adatkezelesek akkor kapcsolhatok
Ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy tOrveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesillnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok szemelye:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery jogosult egyes, a kOzszolgaltatas ellatasahoz
kapcsolod6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbIzni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hat6sagi, bir6sagi eljarasok
lefolytatasa celjtibol harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szerv, mint adatkeze16, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsagar61, tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabalyokat, amelyek torveny,
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szilksegesek. Az
adatokat vedi ktilonosen a jogosulatlan hoz7Aferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hozas
vagy tOrles, illet6leg settles vagy a megsemmisilles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszefliggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleser61,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a katelezo adatkezeles kivetelevel - tOrleset vagy zarolasat,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese esetdn, valamint az Info tv. 2L §-ban meghatarozott
esetekben birosaghoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakohelye vagy
tartozkodasi helye szerinti torvenyszdk elott is megindithatja az eljarast. A biro*, az iIgyben
soron kiviil jar el. A birosag eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

