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NYILATKOZAT 

 

BARNAKŐSZÉN FELHASZNÁLÁS HÁZTARTÁSI CÉLRA 2022/2023  

 

 

Alulírott 

név: …………………………………………………………………………………………… 

szül.:  …………………………………………………………………………………………. 

kapcsolattartási adatok: ………………………………………………………………………. 

háztartás címe: ………………………………………………………………………………… 

háztartásban élők száma: ……………………………………………………………………… 

címe: …………………………………………………………………………………………. 

a háztartás által várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyisége: ……………mázsa 

 

Beloiannisz, 2022. szeptember …… 

  

 

…………………………………….……………………. 

             nyilatkozattévő aláírása 
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TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL 

 

Az adatkezelés célja: a települési önkormányzat a barnakőszén igények előzetes felmérése céljából kezeli a 

személyes adatokat. 
 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az igényfelmérésre 

jelentkező önkéntes hozzájárulásán alapul. 
 

A kezelt adatok köre: a kérelemben szereplő adattartalom szerint. 

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben foglaltak szerint kezeljük. Az önkéntes hozzájárulás 

alapján kezelt adatok törlésének időpontja az érintett ezen irányú kérelmét követően haladéktalanul történik. 
 

Az adatkezelés címzettjei, az adatok továbbítása: A kérelmek tartalmát összesítve a Belügyminisztérium 

Önkormányzati Gazdasági Főosztály számára a https://ebr42.gov.hu honlapon keresztül küldjük be. 
 

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi 

elérhetőségeinken: 

Adatkezelő megnevezése: Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postai címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. 

E-mail címe: jegyzo@adony.hu 

Telefonszáma: 25/504-550 

Adatvédelmi tisztviselő neve: HANGANOV Kft. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@hanganov.hu  

 

Bármikor kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat azok kezelése ellen. 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefonszám: +3613911400  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu  

 

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. 

Keresetét az Ön döntése alapján lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint 

illetékes törvényszéknél nyújthatja be. 

 

Alulírott nyilatkozom, az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá tudomásul 

veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást, valamint jelen 

hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és kérhetem az adataim törlését az adatkezelő 

elérhetőségeire küldött nyilatkozattal. 
 

Beloiannisz, 2022. szeptember ….. 

        ……………………………………… 

                  nyilatkozattévő aláírása 
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