DR. FÖLDESI CSABA ügyvéd
Tel.: 06-30/979-00-92
e-mail: drfoldesicsaba@upcmail.hu

8200 Veszprém, Almádi út 8.
Központi tel.: +36-20/411-41-06
www.foldesiherpaiugyved.hu
DR. HERPAI GÁBOR ügyvéd
DR. SZALAI ISTVÁN ügyvéd
Tel.: 06-30/421-28-11
Tel.: 06-30/400-30-90
e-mail: drherpaigabor@upcmail.hu

e-mail: drszalaiistvan@upcmail.hu

ADATKÉRŐ LAP
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
A TÁRSASÁG ADATAI
Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)
Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)

Az adatkezelő honlapja
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja
A személyes adatok címzettje(i)
Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)
Adattovábbítás ténye, címzettje
A személyes adatok tárolásának időtartama
További információ

Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda
8200 Veszprém, Almádi út 8.
Dr. Földesi Csaba
Tel.: 36309790092,
Email: drfoldesicsaba@upcmail.hu
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
adásvételi szerződés

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAI
BÉRBEADÓ
Bérbeadó 1. neve:
Bérbeadó 1. születési neve:
Bérbeadó 1. születési helye, ideje:
Bérbeadó 1. édesanyja neve:
Bérbeadó 1. személyi száma:
Bérbeadó 1. szig. száma:
Bérbeadó 1. adóazonosító jele:
Bérbeadó 1. bejelentett lakcíme:
Bérbeadó 1. állampolgársága:
Bérbeadó 2. neve:
Bérbeadó 2. születési neve:
Bérbeadó 2. születési helye, ideje:
Bérbeadó 2. édesanyja neve:
Bérbeadó 2. személyi száma:*
Bérbeadó 2. szig. száma:
Bérbeadó 2. adóazonosító jele:
Bérbeadó 2. bejelentett lakcíme:
Bérbeadó 2. állampolgársága:

BÉRLŐ
Bérlő 1. neve:
Bérlő 1. születési neve:
Bérlő 1. születési helye, ideje:
Bérlő 1. édesanyja neve:
Bérlő 1. személyi száma:*
Bérlő 1. szig. száma:
Bérlő 1. adóazonosító jele:
Bérlő 1. bejelentett lakcíme:
Bérlő 1. állampolgársága:
Bérlő 2. neve:
Bérlő 2. születési neve:
Bérlő 2. születési helye, ideje:
Bérlő 2. édesanyja neve:
Bérlő 2. személyi száma:*
Bérlő 2. szig. száma:
Bérlő 2. adóazonosító jele:
Bérlő 2. bejelentett lakcíme:
Bérlő 2. állampolgársága:
INGATLAN
Ingatlan helyrajzi száma:
Ingatlan címe:
Energetikai tanúsítvány száma:
BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA (aláhúzandó)
Határozott

Határozatlan

Kezdete:
Vége:
BÉRLETI DÍJ
Bérleti díj összege:
Bérleti díj fizetésének módja:
Bérbeadó számlaszáma:
KAUCIÓ (óvadék)
Kaució (óvadék) összege:
BIRTOKBAADÁS
Időpontja:

FELMONDÁS (aláhúzandó)
Rendes felmondás:

VAN

NINCS

Felmondási idő:
EGYÉB RENDELKEZÉSEK (aláhúzandó)
Albérletbe adható:

IGEN

NEM

Ingatlanba történő bejelentkezés:

IGEN

NEM

Kisállat:

Megengedett

Nem megengedett

Dohányzás:

Megengedett

Nem megengedett

Bérlethez parkoló tartozik:

IGEN

NEM

Közművek bérlő nevén:

IGEN

NEM
KAPCSOLAT

Szerződéskötés dátuma:
Bérlő: Telefonszám, e-mail cím:

Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Irodánál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga
van
a) kérelmezni a Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Irodától az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A
visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A
visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a drfoldesicsaba@upcmail.hu email címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a
lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az
Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi
Irodát.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. A
Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következménye: az okirat-előkészítés idejének hosszabbodása.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

***********
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen
dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
járulok hozzá.

…………………………………., 202…, ……………….. hó ……….

…………………………………………..
(az érintett/ek aláírása)

Készül 2 példányban:
1. sz. pld. Érintett
1. sz. pld. Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda

