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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

HELYISÉG BÉRBEVÉTEL IGÉNYLÉS 

 

 
Alulírott …………………………………………………….az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésinek 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 bérleményemet képező lakáshoz/garázshoz kapcsolódó teljeskörű 

üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása, jogaim, kötelezettségeim érvényesítése. 

 

Magánszemély 

A kezelt személyes adatok: 

• Bérlő vezeték- és utóneve: …………………………………………………………….…………………… 

• Bérlő email címe: …………………………………………………………………………………….…….. 

• Bérlő édesanyja neve: …………………………………………...…………………………….………….… 

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

• Bérlő telefonszáma/e-mail címe:……………………………/………………………………………….…... 

• Bérlő adóazonosító jele: …………………………………………………………………….……………… 

• Bérlő születési helye, ideje: ……………………………………………………………….………………... 

 

Jogi személy 

A kezelt adatok: 

• Cég/ vállalkozás neve:……………………………................................................................................................ 

• Székhelye:…………………...…............................................................................................................................ 

• Cégjegyzékszáma: ..................................................................Adószám:............................................................... 

• Képviselő neve:....................................................................................................................................................... 

• Képviselő születési helye, ideje: ………………………………………………………….………………... 

• Képviselő anyja neve: …………………………………………...…………………………….…………… 

• Állandó lakcíme: …........................................................................................................................................ 

• Telefonszám / e-mail: ….................................................../..................................................................................... 



 

 

A bérleményre vonatkozó adatok: 

 

Igényelt helyiség mérete:………………….…………komfortfokozata:………….……….…….…………… 

 

A cég tevékenységi köre, melyre a helyiséget bérbe kívánja venni: ……………………..……………….…. 

 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

A kérelemhez a következő iratokat csatolom:………………………………………………………..………. 

 

………………………………………………………………………………………………...………….…… 

 

…………………………………………………………………………………………………...……….…… 

 

Egyéb megjegyzés: 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………….…..…. 

 

…………………………………………………………………………….………………………………..…. 

 

 

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 Bérlő 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. 

 

Kizárás 

Amennyiben a nyilatkozatában szereplő adatait hiányosan, pontatlanul, vagy tévesen adja meg és adatkezelő 

emiatt bármilyen ügyben nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, értesítési kötelezettségének nem tud eleget 

tenni, úgy ezen esetekre adatkezelő felelősségét kizárja, vele szemben költség, kár érvényesítése kizárt. 

 

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 20.................................................. 

 

 

------------------------------------------------------- 

Bérlő 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT, CSAK ALÁÍRÁSSAL ÉRVÉNYES! 
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