
 

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………….  

(név) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(székhely) 

 

egyéni vállalkozó, az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

alapján konkrét tájékoztatáson alapuló, önkéntes, külső befolyástól mentes egyértelmű 

hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő 

számára: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok  

(Kérjük, jelölje azokat az adatokat, melyek megadásához hozzájárul!  

A vállalkozása bemutatását elektronikusan is elküldheti a nemeth.ildiko@marcali.hu 

címre, a többi adatot itt kérjük megadni) 

□ név: .................................................................................................................................  

□ székhely/telephely: .........................................................................................................  

□ email-cím: ......................................................................................................................  

□ telefonszám: ...................................................................................................................  

□ vállalkozás bemutatása: 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelő megnevezése: 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Képviseli:  Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője 

Székhelye: 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Postai címe: 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Telefonszáma: 

06-85-501-001 

Telefaxszáma: 

06-85-501-055 

 

mailto:nemeth.ildiko@marcali.hu


A hozzájáruló nyilatkozatot ide kérjük küldeni:  

papír alapon: Marcali Város Önkormányzata, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. VAGY 

elektronikusan, aláírva, szkennelve: nemeth.ildiko@marcali.hu 

Honlap: 

https://www.marcali.hu/ 

E-mail: polghiv@marcali.hu 

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  

neve: Dr. Herendi Zsuzsanna  

székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 1. email: herendizs@t-online.hu 

 

Az adatkezelés célja: lakosság tájékoztatása a városban működő egyéni vállalkozókról az adatkezelő 

honlapján, illetve a város minden háztartásába eljutó papír alapú kiadvány mellékleteként 1 

alkalommal. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

 

A személyes adatok címzettei (akik megtekinthetik): címzetes főjegyző és közművelődési referens 

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama: visszavonásig 

 

Adattovábbítás: nem történik 

 

Adatfeldolgozó: igénybevétele nem történik 

 

Adatbiztonság: az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Önnek, mint érintett személynek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, kérelmezni  az 

adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a 

joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő 

visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani. 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az 

adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

előírások megsértésével kezeli. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton 

az adatkezelő székhely címére vagy elektronikusan a polghiv@marcali.hu címre küldheti. 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

             aláírás 

https://www.marcali.hu/
mailto:polghiv@marcali.hu
mailto:polghiv@marcali.hu

