IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7015 Igar, Fő u. 1.
Tel.: 25/506-105/205 mellék
Fax: 25/506-105/207 mellék
E-mail: igarphiv@gmail.com

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRŐ LAP
Név:___________________________________________________________________
Cím:___________________________________________________________________
Barnakőszén szükséglet mennyisége (mázsa/2022-2023 fűtésiszezon):_____________
Igar, 2022. 09. _________
____________________
bejelentő

IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7015 Igar, Fő u. 1.
Tel.: 25/506-105/205 mellék
Fax: 25/506-105/207 mellék
E-mail: igarphiv@gmail.com
Az adatkezelés célja: az adatkezelés a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdésében
meghatározott, a települési önkormányzat jegyzője által történő hatósági bizonyítvány kiállítása céljából történik.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§) előírásain
alapul.
A kezelt adatok köre: a kérelemben szereplő adattartalom szerint.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat is tartalmazó iratokat, dokumentumokat az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet szerint legfeljebb 15 évig
kezeljük, illetve őrizhetjük meg.
Az adatkezelés címzettjei, az adatok továbbítása: A kérelem tartalmát az ügyintézéshez, eljáráshoz kapcsolódóan
illetékes felettes szervek, eljáró hatóságok, továbbá az elektronikus ügyintézés keretében az információátadásban
címzett szervek, illetve a közigazgatási feladatok ellátásához, valamint a vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó
központi, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei számára továbbíthatjuk.
Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi
elérhetőségeinken:
Adatkezelő megnevezése:
Igar Község Önkormányzata
Postai címe:

7015 Igar, Fő u. 1.

E-mail címe:

igarphiv@gmail.com

Telefonszáma:

06-25/506-105

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.
A hatósági bizonyítvány kizárólag az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.
Bejelentő aláírása: ………………………………………………

