Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. Tel.: 06-42/508-374 Fax: 06-42/315-706
e-mail cím: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAP
TULAJDONOSVÁLTÁS BEJELENTÉSÉRE
Kérelmező neve: ________________________________________________________________________
Közszolgáltatásra jelenleg kötelezett ingatlan, valamint tulajdonosa adatai:
CÍM:
VEVŐKÓD:
NÉV:
SZÜLETÉSI NÉV:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
*
ADÓAZONOSÍTÓ JEL :
*

Nem kötelező kitölteni, egyéb személyes adat kategóriába tartozik.

Tulajdonosváltás bejelentése:
A tulajdonosváltás időpontja: ______________________________________________________________
Közszolgáltatásra ezt követően kötelezett ingatlantulajdonos adatai:
NÉV:
SZÜLETÉSI NÉV:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
*
ADÓAZONOSÍTÓ JEL :
*

Nem kötelező kitölteni, egyéb személyes adat kategóriába tartozik.

Felhívom figyelmét, hogy a kérelem mellékletét képezi a tulajdonosváltásról szóló
- adásvételi szerződés vagy
- tulajdoni lap fénymásolata, valamint
- haláleset miatti tulajdonosváltás esetén a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata,
melyet Önnek kell csatolni a formanyomtatványhoz. Ennek hiányában a kérelmet érdemben elbírálni nem áll
módunkban.
Dátum: ___________________
______________________________
Kérelmező aláírása

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:
Lakcím/székhely:
Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Vevőkód:
jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: ÉAK Kft., székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatosan felmerült bejelentésem érdemi intézése érdekében - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 38. § (3) bekezdésén kívül eső,
önkéntesen megadott kapcsolattartási adataimat
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
valamint
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak
megfelelően nyilvántartsa és kezelje, illetve szükség esetén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. részére továbbítsa. Hozzájárulok továbbá, hogy az ÉAK Kft. a bejelentésem érdemi intézése
érdekében az önkéntesen megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen velem.
Az ÉAK Kft. személyes adatot jogszabályi felhatalmazás és önkéntes hozzájárulás alapján kezelhet. A Ht. – a
személyes adatok közül a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében 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 esetében a személyes adatai közül a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét,
anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét rendeli el kezelni, erre ad
felhatalmazást.Minden egyéb személyes adat kezelése, így különösen a telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím,
adóazonosító jel, az ön önkéntes hozzájárulása alapján történhet.
Tudomásul veszem, hogy adataimat az ÉAK Kft. a törvényben meghatározottakon kívül harmadik személynek nem
adja át. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban az ÉAK Kft-től tájékoztatást
kérhetek, illetve kérhetem adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését. Az adatkezeléshez
való hozzájárulást módosíthatom, illetve visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág Hatósághoz fordulhatok (a NAIH elérhetősége: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. honlap: www.naih.hu).
Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, valamint jelen hozzájárulás megadása a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kapcsán felmerült bejelentésem elintézése érdekében részemről önkéntesen
történt.

Kelt: ___________________, 20____________

_______________________________________
Ügyfél aláírása
(nyomtatott betűvel)

________________________________________

________________________________________

Ügyintéző aláírása (ÉAK Kft.)

Ügyfél aláírása

