VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
(természetes személyek esetén alkalmazandó)
A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:………………………………………………………..
Felhasználó azonosító száma:……………………………………………………………………….
I. Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai:
1.
Név:
Lakóhely:
Értesítési címe:
Ezen adatok megadása a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje,
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.
Születési hely/idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Telefonszám, e-mail cím:
Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban található,
amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.
2.
Név:
Lakóhely:
Értesítési címe:
Ezen adatok megadása a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje,
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.
Születési hely/idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Telefonszám, e-mail cím:
Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban található,
amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.
3.
Név:
Lakóhely:
Értesítési címe:
Ezen adatok megadása a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje,
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

Születési hely/idő:
Anyja neve:

Adóazonosító jel:
Telefonszám, e-mail cím:
Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban található,
amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.
II. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb adatok:
Ingatlanon lakók száma:…………………………………………………………………………….....
Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:…………………………………………………...
Edényzet mérete:……………………………………………………………………………………....
Az ingatlan használatba vételének időpontja:…………………………………………………………
III. A megváltozott adatok és a változás okai:
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
Egyéb
megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvány kitöltésekor, a mellékletet képező adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem.
Továbbá tudomásul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti és részére átadhatóak a jelen szerződésben
közölt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szerinti adatok.
Kelt.: ………………………………….., 20………………………..

………………………………………
Ingatlanhasználó(k)

2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.
Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok
Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak
megfelelően történik:
 Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) és
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban Info tv.).
1.

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdése szerint akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdése szerint „A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv
felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,
továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára
kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes
adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.”
b) ahhoz az érintett hozzájárul.
Ezen adatok megadása tehát az ingatlanhasználó önkéntes és határozott hozzájárulásán alapul,
a kitöltéssel az ingatlanhasználó (k) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján félreérthetetlen
beleegyezéssel, felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k)
kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez.

2.

Az adatkezelés általános szabálya:
a Ht. 32/A § (4) (5) és (5a) bekezdése szerint:

„A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a
hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást
nyújtó szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv
feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti, és részére
átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.
A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv
- és az ügyfélszolgálati feladatai ellátásában igénybevett közszolgáltató ügyfélszolgálata
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti,
nyilvántarthatja. A Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, valamint a
díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos
adatszolgáltatást kérni a természetes személy ingatlanhasználó lakcíme szerint illetékes
járási hivataltól. Az átvett személyes adatokat a Koordináló szerv az érintettnek a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a
közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy
törléséig kezelheti.

A közszolgáltató a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt
kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a
kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e
bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.”
Az adatkezelés célja:

3.

Az adatok nyilvántartására, a közszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében, az
ingatlanhasználók pontos beazonosítása, így gyors és megbízható ügyintézés érdekében, a közvetlen
és személyes ügyfélkapcsolat érdekében kerül sor:



az ingatlanhasználóval való közszolgáltatással összefüggő ügyintézési és ügyfélszolgálati
kapcsolattartás postai úton, valamint amennyiben megadásra került telefonon, mobiltelefonon
és e-mailen,
esetlegesen hírleveleinken keresztül történő tájékoztatásra.

Az ingatlanhasználó az adatok kitöltésével hozzájárul a személyes adatai alábbi módon történő
kezeléséhez:
 postai úton tájékoztató anyag küldése a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv szolgáltatásairól,
 név, lakcím, és amennyiben megadásra került, a telefon, mobiltelefon és e-mail adat
felhasználása a közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez, megkeresésekhez,
ügyfélszolgálati egyeztetés és annak időpontjának a megbeszéléséhez és az ezekhez szükséges
kapcsolattartáshoz,
 a megadott e-mail címére, telefonra/mobiltelefonra elektronikus úton hírlevelek és egyéb
tájékoztató információk küldése.
4.

Adatkezelés időtartama:
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv a jogszabály alapján megadott adatokat mindaddig
kezelheti, amíg a Ht. 38. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltatást igénybe veszi.
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv az önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli,
amíg az adatot szolgáltató nem kéri ezen személyes adatainak a törlését vagy zárolását.
Miután megszűnt a közszolgáltatást igényvételére vonatkozó kötelezettsége a jogszabály által
kötelezően megadott és az esetlegesen önkéntesen megadott adatot a Közszolgáltató és a
Koordináló Szerv törli az elektronikus rendszereiből a hatályos jogszabályok szerint.
Törlés helyett a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv zárolja a személyes adatot, ha az adatot
szolgáltató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A célhoz nem kötött és olyan adatot, amelyre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy
módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni.

5.

Adatfeldolgozás és célhoz kötöttség:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze,
ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához
kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek

érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások
lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.
7.

Adatbiztonság:
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében
adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg
sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

8.

Az érintett adatkezeléssel összefüggő egyéb jogai és jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,
az Info tv. 15.§ - 20.§. rendelkezései alapján.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben
bírósághoz fordulhat. Az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja az eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. A bíróság eljárására az Info tv. 22. §. foglaltak az irányadók.

