
Tulajdonosi - Lakónyilvántartás 
 

Lakás címe: 1157 Bp., Nyírpalota u.   …… szám. .......... em. .......... ajtó 
 

Tulajdonosok: 

 

1.  Név: .............................................................. anyja neve: .................................................... 

 

Születési név: .................................................... 

 

Szül.hely:.......................................................   Szül. ideje: ........... év  ........................... hó ...... nap 

 

2.  Név: .............................................................. anyja neve: ..................................................... 

 

Születési név: .................................................... 

 

Szül.hely: .....................................................   Szül. ideje: ............ év  ........................... hó ...... nap 

 

3.  Név: .............................................................. anyja neve: ..................................................... 

 

Születési név: .................................................... 

 

Szül.hely: .....................................................   Szül. ideje: ............ év  ........................... hó ...... nap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tulajdonosok levelezési címe: (amennyiben nem azonos a fentivel) 

 

Ir.szám: ................      Helység: .........................................  

 

utca: ...................................................   szám: ..................  em.: ............  ajtó: ................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haszonélvezők: 

 

Név: ............................................................... anyja neve: ........................................................ 

 

Szül.hely és idő: .......................................... hely .......... év ......................... hó .............. nap 

 

Név: ...............................................................  anyja neve:........................................................ 

 

Szül.hely és idő: .......................................... hely ........... év .......................... hó .............. nap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bérbe adott lakás esetén: 

 

Bérlő neve:........................................................... anyja neve:......................................................... 

 

Szül.hely és idő: .......................................... hely .......... év ......................... hó .............. nap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sürgős esetben elérhetőség (Telefon): ........................................... (ne az otthoni vezetékest adják meg) 

     

(Email cím): ………………………………………………………….. 
 

Kaputelefon központján az alábbi nevet kérem kiírni: ………………………………………..  

 

 

Bp , ..........év.......................hó.................nap  ...................................................... 

         Tulajdonos (aláírás) 

 



HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT TULAJDONOS SZEMÉLYI ADATAINAK  

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  
 

A 2018.05.25.-én életbelépő Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a 

továbbiakban GDPR) értelmében az Ön - nem nyilvános, és nem kötelezően nyilvántartott – személyes adatainak 

kezeléséhez egyértelmű hozzájárulását kell adnia. Ezért az Ön által korábban megadott elérhetőségi adatait felül kell 

vizsgálnunk, ellenőriznünk kell, ezért kérjük, hogy ezt az adatlapot kitöltve, aláírva a Újpalota 18. sz. Lakásfenntartó 

Szövetkezet ( 1157  Nyírpalota  u. 105-111. Vagyonkezelőjének 2020.02.28.-ig visszajuttatni szíveskedjen.  

 

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

[az érintett természetes személy neve] 

a jelen nyilatkozatom megtételével: 

- kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült 

Társasházi Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

- kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az 

alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok 

helyességének ellenőrzésére. 

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az 

megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

ADATKEZELŐ 

ADATKEZELŐ NEVE: 
Újpalota 18. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet  

 

KÉPVISELŐJE: Füzesné Sztoján Krisztina  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

Ingatlan tulajdonosok/használók (bérlő, haszonélvező), tagok 

nyilvántartása tulajdonosi/használói/tagi jogok és  

kötelezettségek érvényesítésének érdekében 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről, Alapszabály, 

valamint az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: 

(akik megtekinthetik) 

A szövetkezet vezető tisztségviselői, 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK 

IDŐTARTAMA:   

A tulajdoni/használói jogviszony megszűnésétől számított 5 

évig.  

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Önnek, mint érintett személynek joga van 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 joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása visszavonásához, amely nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400     http://naih.hu  

 

A személyes adatok megadására nem köteles vagy köteles a hatályos Alapszabály vagy SZMSZ alapján. Az 
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről 43. § 
(1) és (6). bek. előírásainak mulasztása miatt adatbeszerzési költségek megtérítése és jogszabályi kötelezettség 
megszegése miatt szabálysértési bírság kiszabási eljárás kezdeményezése, illetve nem lehet szövetkezeti tag.  

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 

kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 

       

      _________________________________________ 
                  aláírás                                                        


