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KÉRELEM
hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség alóli kedvezmény iránt
Kérem, hogy részemre
szíveskedjenek.

hulladékszállítási

díjfizetés

alól

A) Kérelmező adatai:

kedvezményt

biztosítani

Kérem olvashatóan kitölteni !

Név (leánykori is):…................................................................................................................
Anyja neve:…...........................................................................................................................
Születési hely, idő:…...............................................................................................................
Családi állapota:

nős,

férjezett,

hajadon,

nőtlen,

elvált,

özvegy

Szolgáltatási címe (lakcím) :…................................................................................................
Szerződésben foglalt hulladékszállítási edény űrtartalma: …............................................
KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI*:
Ssz.
1.

Név

Szül. hely, idő

rokoni kapcs.

2.
3.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek és a fenti lakcímen a jelen kérelemben beírt személyek
laknak.
Tudomásul veszem, hogy a közszolgáltatás iránti kedvezmény az egy és kétfős
háztartásban élő 70. életévet betöltött személyekre vonatkozik.
Továbbá tudomásul veszem, hogy a háztartásban bejelentettekről – az 1993. évi III. tv. 24.
§ (3) bek. alapján – a szociális hatáskört gyakorló szerv az ellátásra való jogosultság
megállapítása, ill. ellenőrzése céljából adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó szervtől.
D o r o g, 20….......................................
…..............................................
Kérelmező aláírása

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ ÉS
ADATSZERZÉSHEZ
Alulírott …………………………………………………………….;
születési helye és ideje………………………………………………;
lakcíme……….……………………………………………………..
az alábbi nyilatkozatot teszem személyes adataimnak Dorog Város Önkormányzata
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.; a továbbiakban: „Önkormányzat”) általi kezelése,
valamint adatszerzése vonatkozásában.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat adatkezelési tevékenységet végez annak
érdekében, hogy a hulladékszállításra vonatkozó díjfizetési kedvezmény megállapításra és
alkalmazásra kerüljön. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat kiadása nélkül a
hulladékszállításra vonatkozó díjfizetési kedvezmény nem vehető igénybe.
1.

A kezelt személyes adatok

Azon adatok, amelyek a díjfizetési kedvezmény megállapításhoz szükségesek, ekként: név,
születési név, születési hely és idő, valamint lakcím. A közös háztartásban élő(k) neve,
születési helye és ideje, a rokoni kapcsolat jellege.
2.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy a díjfizetési kedvezmény megállapításra és alkalmazásra
kerüljön.
3.

Hozzájárulás személyes adat kezeléséhez és felhatalmazás adatok beszerzéséhez

A jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, az Önkormányzat az 1. pont szerinti személyes
adatokat a fentiekben meghatározott célból kezelje. Nyilatkozom továbbá, hogy a velem
közös háztartásban élő személyek hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat Önkormányzat részére
átadjam. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben lakcímem megváltozik, azt 5 napon
belül bejelentem az Önkormányzat részére. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az
Önkormányzat információt szerezzen be bármely fekvőbeteg ellátást, illetve bentlakásos
ellátást nyújtó intézménytől vagy szervtől a tényre vonatkozóan, hogy azokban fekvőbeteg
ellátásban, avagy bentlakásos ellátásban részesülök.
4.

Az Önkormányzat által kezelt adatokra vonatkozó szabályok

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat köteles bármikor tájékoztatást adni részemre az
általa vonatkozásomban kezelt személyes adatok köréről. Tudomásul veszem, hogy jogosult
vagyok az Önkormányzattól kérni a személyes adataim helyesbítését, törlését, valamint az
adatkezelés korlátozását, illetve élhetek az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott egyéb

jogaimmal. Az Önkormányzat általi adatkezeléssel kapcsolatban a www.dorog.hu weboldalon
található részletes tájékoztatás.
5.

Az adatkezelő:

Dorog Város Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefonszáma: +36 33 431 299
E-mail címe: varoshaza@dorog.hu
6. A felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszáma: +36 1 391 1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Dorog, 20…………………………………..
Aláírás:
_____________________________

