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7632 Pécs, Nagy I. út 63-65 
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SZEMÉLYGÉPKOCSI TÁROLÓ IGÉNYLÉS 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………….az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően hozzájárulok az alábbi nyilatkozatomban rögzített adataim kezeléséhez. 

 

Adatkezelő: KERTVÁROS  LAKÁSFENNTARTÓ  SZÖVETKEZET  (7632 Pécs, Nagy Imre út 63-

65. Cg. 02-02-000111 adószám:10097559-202 ) 

 

Az adatkezelés jogalapja  

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete elrendeli. 

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan 

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 

elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

 

Tudomásul veszem, hogy a KERTVÁROS  LAKÁSFENNTARTÓ  SZÖVETKEZET 

hozzájárulásommal kezeli adataimat, melynek célja a garázs – bérlet igénylésemhez kapcsolódó 

ügyintézés és bármikor kérhetem írásban adataim törlését. 

 

Az igénylő személyes adatai:  

 

Név: …………………………………………………………………………………...………………… 

 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………….. 

 

Elérhetőség tel. / e-mail cím :……………………………/…....…………………..……………….….… 

 

Szövetkezeti tagságának kelte:…………………………………………………………………….…….. 

 

Az igénylő vagy közvetlen család tagja rendelkezik –e már garázsbérleménnyel:  igen  /   nem 
 

2.) Garázshasználat feltételei: 
 

Garázs használatára csak az a magánszemély jogosult, aki 

− a szövetkezetünk tagja, 

Ő vagy közeli hozzátartozója* érvényes forgalmi engedéllyel és jogosítvánnyal rendelkezik, 

életvitelszerűen lakik, illetve egy háztartásban laknak a szövetkezeti lakásban és, (2017.03.29-i 

módosítás) 

- életvitelszerűen az egy háztartásban lakás tényét érvényes lakcímkártyával igazolja. 

 (2017.03.29-i módosítás) 

 

Nem jogosult a garázs igénylésére és használatára,  

− aki a szövetkezet felé fennálló fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, 

− akinek a garázs használatára vonatkozó jogviszonyát a kötelezettségek elmulasztása miatt a 

szövetkezet felmondta, 

− aki Pécsett garázstulajdonnal rendelkezik /ideértve a vele egy háztartásban élő tulajdonostársát 

is/ 

− az a magánszemély vállalkozó, aki a vállalkozása nevére, címére kiállított forgalmi engedéllyel 

rendelkezik, 

− aki gázüzemű autó tulajdonosa, ill. üzembentartója. 



 

3.) Milyen körzeten belül kéri az igénylést? 

 

• csak a lakásával azonos épületben 

• csak közvetlen lakókörnyezetében (500 m-en belül) 

• a szövetkezet működési területén belül bárhol 

• cserekérelem (saját épületre vonatkozóan) 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a bérleti feltételeket és az idevonatkozó belső szabályzat tartalmát ismerem és 

elfogadom.  

 

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a szövetkezet Igazgatósága engem a gépkocsi tároló 

használójául kijelöl, a szerződéskötéssel egyidejűleg az egyszeri használatbavételi díjat (90.000,- Ft) a 

szövetkezet pénztárába befizetem. 

 

Adattovábbítás 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az 

érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes 

személyes adatra nézve teljesülnek. 

A Tulajdonos kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy adatai átadásra kerülhetnek jogszabályi 

felhatalmazás alapján a közműszolgáltatók, bíróság részére.  

 

Adatbiztonság  

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 

 

Jogorvoslat 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Kelt Pécs, 2018.............................................. 

 

 

 

 _________________________ 

                                                                                              igénylő / haszonélvező 

 

 

 

 

 

Az igénylés 2018. ____ hó ____ napon, és ______/2018 nyilvántartási számon került rögzítésre, a 

leadásra került iratból egy másolati példány igénylő részéről átvételre került! 

 

 

 

 

 ___________________________________  ___________________________________ 
            bérleménykezelő             igénylő / haszonélvező 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

