Budapest

VIII.,

………………………………………….

szám

alatti,

………………………. helyrajzi számú lakás / nem lakás céljára szolgáló
helyiség árverésére
Pályázati anyag
gazdasági társaságok számára
Jelentkezési lap
Nyilatkozat
Adatvédelmi, adatkezelési (hozzájárulási) nyilatkozat

Társaság neve, cégformája:
VATERA
FELHASZNÁLÓ NÉV:
Székhelye:
Levelezési címe:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Statisztikai számjel:
Cégnyilvántartási száma:
Adószáma:
Képviselőjének neve, beosztása:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Személyi igazolvány száma:
Telefonszáma:

……. év …………… hó … nap

………………………………………………
pályázó aláírása
Melléklet:
- 30 napnál nem régebbi hiteles Cégkivonat
- Aláírási címpéldány
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Budapest

VIII.,

………………………………………….

szám

alatti,

………………………. helyrajzi számú lakás / nem lakás céljára szolgáló
helyiség árverésére

NYILATKOZAT
az árverési feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről,
ajánlati kötöttségről
A pályázó gazdasági társaság képviseletében eljárva kijelentem, hogy az árverési feltételeket
részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, az árverési kiírást kötelezően elfogadom.
Kijelentem, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a Nemzeti Vagyonról szóló
törvényben foglaltak alapján átlátható szervezet, és az ingatlan szerzési képessége korlátozva
nincs.
Kijelentem, hogy az árverési felhívásban foglalt 15 munkanapos ajánlati kötöttséget vállalom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adásvételi szerződés az én hibámból nem jön létre,
úgy a bánatpénzként befizetett, a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összeg nem jár vissza
részemre, az az eladónál marad.
NYILATKOZAT
az árverésen meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről
Kijelentem, hogy az árverésen meghirdetett ingatlant a kiírásban megjelölt megtekintési
időpont alkalmával megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó műszaki tájékoztatást
megismertem.

NYILATKOZAT
Amennyiben a bánatpénzt készpénzben fizettem be és az árverésen nem teszek nyertes
ajánlatot, a bánatpénz visszafizetését az alábbi bankszámlára kérem:
Számlatulajdonos neve: …………………………………………………...
Számlaszám: ………………………………………………………………

…… év ……..……… hó ….. nap
………………………………….
aláírás
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Adatvédelmi, adatkezelési (hozzájárulási) nyilatkozat
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) tevékenysége során
interneten működő aukciós szoftvert vesz igénybe (a szoftver neve: Vatera. továbbiakban:
szoftver) melynek során tiszteletben tartja alkalmazása során az érintett személyes adatai
kezeléséhez fűződő jogait, a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok vonatkozó
rendelkezései alapján.
Az érintett a szoftver alkalmazásához szükséges személyes adatai megadásával (név,
elektronikus levelezési cím, Vatera azonosító) hozzájárul ahhoz, hogy a JGK Zrt. figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló - 2018.
évi XXXVIII. törvénnyel módosított - 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) b) pontjában, valamint
a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016.04.27.) – GDPR - 6. cikk (1) a) pontjában foglaltakra – kezelje.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelésről, az aukciós szoftver JGK Zrt.-t érintő
részéről bármikor jogosult felvilágosítást kérni az alábbi (külön linkben csatolt) részletes
tájékoztatóban foglaltak szerint.
A hozzájárulás visszavonásig, vagy az adatkezelés jogalapjának, céljának megszűnéséig
érvényes.
TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL, A HOZZÁJÁRULÁS
MEGADÁSÁHOZ
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló - 2018. évi
XXXVIII. törvénnyel módosított - 2011. évi CXII. törvény 7. 8. pontokban foglaltakra
figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom személyes adatainak kezeléséről és az
adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
Az adatkezelő neve:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe:1084 Budapest, Őr utca 8.
központi telefonszáma: e-mail címe: igazgatosag@jgk.hu
mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, ha az
adatkezelésnek nincs jogszabályban meghatározott más jogalapja. Az adatkezelő az érintett
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás során és
annak érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés,
az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az érintett jogainak védelme. Az adatkezelő a
részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Az adatkezelő részére megadott személyes adatok
valóságáért kizárólag az azt megadó az érintett felel. Bármely érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.
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Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson
alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó – érintett –
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a kérdéses programhoz a kapcsolattartáshoz közölt
személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés időtartama: A személyes adat kezelése megadásának időpontjától a cél
megvalósulásáig, az alkalmazás megszűnéséig, az ahhoz adott esetben jogszabály előírásán
alapuló megőrzési ideig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A kezelt adatok köre: Név, elektronikus levelezési (mail) cím, Vatera azonosító.
Az alkalmazás működtetése során a szoftverben és vagy a vonatkozó szerződéshez
kapcsolódóan technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és
melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A kezelt adatok továbbítása, közlése: Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő kijelölt
munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, panaszok kezelése körében az
adatkezelő külső személyeket vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők
adatkezelési tevékenységére vonatkozóan az átadott adatok kezelésére vonatkozóan
adatkezelési/titoktartási nyilatkozatot kér.
Adatkezelő a külsős közreműködő egyéb
adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Az érintett személyes adatainak továbbítására és
használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve az
érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak e tájékoztatóban foglaltak szerint használja fel a
kapcsolattartás során. Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, az érintett
részéről felmerülő kérdések közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során,
továbbá jelen esetben hírlevél küldése esetén.
Az adatkezelés módja: elektronikusan.
Az adatbiztonság biztosítása:
szabályzatokban rögzítettek szerint.

a

vonatkozó

információbiztonsági,

adatvédelmi

A JGK Zrt adatvédelmi szabályzata a www.jgk.hu közérdekű adatok/tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok menüpont alatt érhető el pdf formátumban.
Egyéb rendelkezések:
Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek
nem kapcsolhatóak össze az érintett által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal,
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Minden olyan
esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
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jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési
nyilatkozatot, valamint az adatvédelmi szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosításokban foglaltakat.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Németh Zoltán
telefonszáma: 06-20-6627497
e-mail címe: nemethz@jgk.hu
A tájékoztatóban előforduló fogalmak:
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni
műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
Az adatok hordozhatóságához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes
adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
Érintett: bármely természetes személy, aki az adatai megadása mellett az Adatkezelővel
kapcsolatba lép, vagy jogviszonyban áll, különösen az ügyfél, a panaszos, a közérdekű
bejelentő, a közérdekű adatigénylő, a jogi személy kapcsolattartója, a hírlevélre feliratkozó;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, akinek közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés alapján azonossága megállapítható.
Az Érintett jogai és érvényesítésük:
1. Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
nyújt az adatkezeléssel összefüggő tényekről.
2. Az Érintett a személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba – kérésére – betekinthet,
kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a
rendelkezésére bocsátja.
3. Az Érintett jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat
útján azok kiegészítését.
4. Írásbeli kérésre az Adatkezelő – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – törli az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat.
5. Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a JGK Zrt. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
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- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- a JGK Zrt-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
6. Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben tiltakozik
az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival
szemben.
7. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
(adatok hordozhatóságához való jog) anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az Érintett az adathordozhatóság jogával két feltétel együttes fennállása esetén élhet.
8. Az Érintett az adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő
intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha a JGK Zrt az 1-5. pontokban
meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza, vagy e jogainak érvényesítésére irányuló
kérelmét elutasítja.
Az eljárás lefolytatására jogosult: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
telefonszám: +36 (1) 391-1400;
fax szám: +36 (1) 391-1410;
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
9. Az Érintett kérelmezheti az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását, ha megítélése
szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
10. Az Érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve – az
adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az
adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A bevezetőben és tájékoztatóban foglaltakat megismertem, megértettem, ezzel a
személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Budapest, 20……………………………..
Választás rábökéssel, klikkeléssel a megfelelő helyre, négyzetbe. (Igen, Nem)”
vagy
………………………………………
a nyilatkozatot tevő olvasható/
elektronikus aláírása
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