2. melleklet az 5/2016. (VI. 24.) onkormanyzati rendelethez

1. BEJELENTESI ADATLAP
A kozszolgaltatossal erintett ingatlan

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:

1.

Lk&
Lak6helye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint kotelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeffigge szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tcijekortato 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .talcilhato, amelyet kgrjiik kitnites elan elolvasni.

Sral. hely, la:
Anyja neve:
Ad6azonosft6 jel:

Tekfonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzajorulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefagg5 szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortato2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhat6, amelyet Urfa knoll& elott elolvasni.

2.

Nev:
Lak6helye:
trtesitesi cime:
Ezen adatok megadasa a Ht. 38. §. (3) bek szerint koteleza Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeftggo szabcilyok
ismertetese az Adatkezelesi thjekortato 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhata, amelyet icerjak knoll& elfin elolvasni.

Szahely, id&
Anyja neve:
Adoazonositojel:
Telefonszama, email cime:
Ezen adatok megadasa hozzcijarulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb 6sszefuggi5 szabalyok ismertetese az
Adatkezelesi tajekortato 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban takilhato, amelyet ketjak kitoltes eloti elolvasni.

Nev:
Lakohelye:
Ertesitesi cime:
Ezen adatok megadhsa a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeffigg6
szabOlyok ismertetese az Adatkezelesi sajelcortato 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban ta101hato, amelyet kerjuk kithltes
elott elolvasni.

Szul.hely, ido:
Anyjaneve:
AdOazonositojel:

Telefonszama, email came:
Ezen adatok megadasa hozzajarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egveb osszejUggo szabalyok
ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban talidhatO, amelyet kerjUk kitoltes Witt
elolvasni.

Ingot!anon lak6k szarna:

VOrhataan keletkez6 hulladek mennyisege hetente:

Edenyzet:

Az ingatlan hasznalatba vetelenek id6pontja:

Kelt:
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Ingatlanhasznalo(k)
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2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

1. Adatkezeles sorin alkalmazott jogszabalyok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabilyoknak, igy
killonosen az alabbialcnak megfeleloen tortenik:
• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es
• 2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informaciaszabadsagrol (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 felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek,
telephelyenek cimet, adoszamat, a tcrmeszetes szemely ingatlanhasznalo a szemelyes
adatai kozill a csaladi es utonevet, lakohelyenek, tartozkodisi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznal6 onkentes es hatarozott hozzajarulasan
alapul, a kitoltessel az ingatlanhasznalo (k) az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazist ad(nak) a Szolgaltatonak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgaltatas hatekonysaganalc novelese erdekeben, az
ingatlanhasznal6k pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes
erdekeben, a kozvetlen es szemelyes iigyfelkapcsolat erdekeben kerul sor:
• az ingatlanhasznaloval val6 kozszolgaltatassal osszeftiggo tigyintezesi es
frgyfelszolgalati kapcsolaftarta.s postai uton, valamint amennyiben megadasra keriilt
telefonon, mobiltelefonon es e-mailen,
• esetlegesen hirleveleinken keresztill torteno tajekortatasra.
Az ingatlanhasznalo az adatok Icitoltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi
modon tOrteno kezelesehez:
• postai inon tajekortatO anyag kiildese a Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery
szolgaltatasair61,
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra keriilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyintezeshez, meg,keresesekhez,
ilgyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
sziikseges kapcsolattartashoz,
• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus irton hirlevelek es
egyeb tajekortato informaci6k kuldese.
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4. Adatkezeles idotartama:
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat
mindaddig kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatist igenybe
veszi.
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig
kezeli, amig az adatot szolgaltatO nem ken ezen szemelyes adatainak a torleset vagy
zarolasat.
Miutan megsziint a kOzszolgaltatast igenyvetelere vonatkozo kotelezettsege a jogszabaly
altal kotelezoen megadott es az esetlegesen Onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltato
es a Koordinald Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabilyok szerint.
Tories helyett a Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az
adatot szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere all6 informaciok alapjan
feltetelezheto, hogy a tortes sertene az adatszolgaltatO 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 kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megsziint vagy
modosult haladektalanul, illetve az eloirt megorzesi hatarid6 leteltevel meg kell
semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a kulonboz6 adatkezelesek akkor kapcsolhatok
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek.
6. Az adatok megismereserc jogosult lehetseges adatkezelok szemelye:
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatis ellatasahoz
kapcsolod6 reszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, biresagi eljarasok
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szerv, mint adatkeze16, illetoleg tevekenysegi koreben
adatfeldolgozo gondoskodik az adatok biztonsagarol, 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 sziiksegesek. Az
adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra hozas
vagy tortes, illetolcg sertiles vagy a megsemmisOles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszefuggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol,
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
c) szemelyes adatainak - a kotelez6 adatkezeles kivetelevel tortes& vagy zarolasit,
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan.
Az erintett a jogainak megsertese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott
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esetekben birosaghoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakohelye vagy
tartozlcodasi helye szerinti torvenyszek elott is megindithatja az eljarast. A birosag az
iigyben soron kiviil jar el. A birosag eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.
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