„MCS/2020.”

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Lakásgazdálkodási Iroda
1082 Budapest, Őr utca 8.

Pályázati jelentkezési lap
1.

A pályázat benyújtásakor józsefvárosi tulajdonú önkormányzati lakást bérlők részére, akik igazolják, hogy saját maguk,
valamint a lakásba velük együtt költözők létfenntartást szolgáló havi rendszerességgel járó nettó bevételük eléri a leadandó
és a megpályázott lakás lakbérének a háromszorosát.

2.

Kiíró a pályázatra kiírt lakást határozatlan időre, költségelvű bérleti díj előírása mellett, a lakás komfortfokozatának
megfelelő, csökkentő és növelő tényezők nélküli lakbérének kettő havi összegének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel
adja bérbe.

A megpályázott lakás címe:
Budapest VIII…………………………………………...…utca………………..házszám………………………emelet……....ajtó
A leadandó lakás címe:
Budapest VIII…………………………………………...…utca………………..házszám………………………emelet……....ajtó
1. A pályázó személyi adatai:
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
Neve:
(asszonyoknál születési név is)
Születési adatai:

…………………hely………….év……………….hó……..nap

Családi állapota:

hajadon, nőtlen

házas

elvált

özvegy

közjegyzői okirattal igazolt élettárs
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs
(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)
Állandó jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(lakóhely)

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Bejelentkezésének időpontja:

……………….év………………………….hó……………..nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(tartózkodási hely)

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Bejelentkezésének időpontja:

……………….év………………………….hó……………..nap

A pályázó által ténylegesen lakott lakás címe:
(jelenleg lakott lakás)

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Itt tartózkodásának kezdő időpontja:

……………….év………………………….hó……………..nap

A pályázó telefonszáma:

……………………………………….

………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

2. A pályázó pályázat benyújtásakor és azt megelőzően legalább 2 éve fennálló lakhatásának adatai:
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
Igen
Nem
A pályázó mióta bérlője az általa lakott lakásnak?
A bérleti jogviszony kezdő időpontja a bérlő első – józsefvárosi tulajdonú – lakására kötött bérleti
jogviszonyának kezdő napja, amennyiben az azóta eltelt idő alatt a bérleti jogviszonya legfeljebb összesen 1
év időtartamra megszakadt, és a bérlő a bérleménybe folyamatos bejelentett lakcímmel rendelkezett
legalább 5 éve
legalább 10 éve
legalább 15 éve
Az egy háztartásban élők esetén lakcímbejelentéssel legalább 6 hónapja együtt élők száma:
meghaladja vagy eléri a 4 fő/szoba mértéket,
meghaladja vagy eléri a 3 fő/szoba mértéket, de nem éri el a 4-et,
meghaladja a 2 fő/szoba mértéket, de nem éri el a 3-at,
(a 12 nm-nél kisebb szoba fél szobának számít)
Műszaki adatok:
Jelenlegi lakás hosszú távú lakhatásra alkalmatlan.
A bérlő a lakást jó gazda módján karbantartja.
A bérlő a lakást szabályosan komfortosította.
összkomfortos vagy komfortos,
félkomfortos vagy komfort nélküli,
szükséglakás

3. A pályázón kívül (vagyis a pályázót nem beleszámítva) a vele együtt költözők száma
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
-

2 fő

-

3 fő

-

4 fő, vagy több

Az együtt költöző:
-

kiskorú

-

volt állami gondozott

-

tartósan beteg felnőtt

-

tartósan beteg gyermek

A bérlő vagy a vele együtt költöző hozzátartozója legalább két éve az önkormányzat köztisztviselője,
vagy munkajogi jogviszonyban dolgozója, vagy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerve
bármilyen jogviszonyban alkalmazottja, vagy valamelyik intézményének, vagy az önkormányzat 100 %os, vagy többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságának dolgozója

Igen

Nem

4.A pályázó pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata:
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
Igen
Nem
a)

saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy
haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

b) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm a beköltözhető lakóingatlan
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk, de annak használatában
akadályoztatva vagyunk,
c)

józsefvárosi tulajdonú önkormányzati lakásnak több mint 2 éve vagyok bérlője,

d) önkormányzati lakást a velem együtt költöző jogcím nélkül használ,
e)

helyi adótartozásom van,

f)

a pályázóval együtt költöző legalább fél éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy fél éves
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Józsefvárosban,

g) rendszeres jövedelemmel rendelkezem, továbbá kijelentem, hogy saját magam és velem együtt
költöző hozzátartozóimnak a havi nettó bevétele eléri a jelenleg lakott és a megpályázott lakás
lakbérének a háromszorosát,

………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

3.

A pályázaton elnyert lakásba a pályázón kívül együtt költöző személyek:
A pályázóval együtt költöző gyermekek:
(név, születési hely, születési év, hó, nap)

1) név:

Az együtt költöző gyermek jelenlegi lakóhelye:
Bejelentett lakóhelye:

sz.hely:
év:

hó:

nap:

2)név:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

sz.hely:
év:

hó:

nap:

3)név:
sz.hely:
év:

hó:

nap:

4)név:
sz.hely:
év:

hó:

nap:

5)név:
sz.hely:
év:

hó:

nap:

6)név:
sz.hely:
év:

hó:

Az együtt költöző gyermek jelenlegi lakóhelyének
bejelentkezésének kelte:
Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

nap:

A pályázó és a vele együtt költözők havi nettó jövedelme:
(A jövedelemigazolások EREDETI példányát mellékelni kell!)

Ft

………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

1. sz. melléklet

A pályázó nyilatkozata
………………………………………………..…………

(név)

………………………..

(születési

adat)

………………………………... (anyja neve), jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a pályázati feltételeket
megismertem, megértettem. A közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben
a pályázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek meg, illetve az ott előírt igazolásokat, nyilatkozatokat
határidőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, a pályázatom érvénytelen.
Az alábbi lakásokra nyújtottam be pályázatot:
- Budapest, VIII. …………………utca ……………….házszám …………….emelet …………..ajtó
- Budapest, VIII. …………………utca ……………….házszám …………….emelet …………..ajtó
- Budapest, VIII. …………………utca ……………….házszám …………….emelet …………..ajtó
Figyelem!
Kérjük, hogy a pályázó, a címek mögötti -ba (1,2,3) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné
első, illetve másod- harmadsorban elnyerni.
Budapest, 20…. (év) ………………(hó)………… (nap)
………………………………….
pályázó aláírása
…………………………….........
személyi igazolvány száma (kötelező)
……………………………………...
telefonszáma
Záradék: (A záradékot vak, írástudatlan pályázó esetén kell kitölteni!)
……………………….. ügyleti tanú jelen okirat aláírásával igazolom, hogy …………………….. pályázó jelen
okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és azt kézjegyével látta el.

Aláírás: ………………………..

Aláírás: ………………………..

Lakcím: ……………………….

Lakcím: ……………………….

2. sz. melléklet

A pályázó lakóingatlan tulajdonjogáról,
vagy haszonélvezeti jogáról szóló nyilatkozata
………………………………………………..……………… (név, születési név) ………..………………..……..
(születési hely, idő)………………………………... (anyja neve) pályázó jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy
a ……………….……. (település neve), ………….... hrsz. alatt felvett, természetben ……………………….
(település neve), …………………….……. szám alatt található ………………..….. megnevezésű ingatlan,
.../… arányú *tulajdonosa/ haszonélvezője vagyok.
Kijelentem továbbá, hogy az itt megjelölt ingatlan használatában akadályoztatva vagyok tekintettel arra, hogy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Budapest, 20…. (év) ………………(hó)………… (nap)
…………………………………….…….
a pályázó aláírása
…………………………………………...
személyi igazolvány száma (kötelező)

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat áthúzása mellett akkor is alá kell írni, ha a pályázóval együttköltöző
hozzátartozónak nincs tulajdona, vagy haszonélvezeti joga! A nyilatkozatot minden együttköltöző családtag
külön köteles kitölteni! )

Záradék: (A záradékot vak, írástudatlan pályázó esetén kell kitölteni!)
……………………….. ügyleti tanú jelen okirat aláírásával igazolom, hogy …………………….. pályázó jelen
okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és azt kézjegyével látta el.
Aláírás: ………………………..

Aláírás: ………………………..

Lakcím: ……………………….

Lakcím: ……………………….

3. sz. melléklet

A pályázóval együtt költöző lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy haszonélvezeti jogáról
szóló nyilatkozata

………………………………………………..……………… (név, születési név) ………..………………..……..
(születési hely, idő) ………………………………... (anyja neve) jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a
……………….……. (település neve), ………….... hrsz. alatt felvett, természetben ……………………….
(település neve), …………………….……. szám alatt található ………………..….. megnevezésű ingatlan,
.../… arányú *tulajdonosa/ haszonélvezője vagyok.
Kijelentem továbbá, hogy az itt megjelölt ingatlan használatában akadályoztatva vagyok tekintettel arra, hogy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Budapest, 20…. (év) ………………(hó)………… (nap)

………………….……………………….
a pályázóval együtt költöző (kiskorú
esetében törvényes képviselő)
aláírása
…………………………………………...
személyi igazolvány száma (kötelező)
(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat áthúzása mellett akkor is alá kell írni, ha a pályázóval együttköltöző
hozzátartozónak nincs tulajdona, vagy haszonélvezeti joga! A nyilatkozatot minden együttköltöző családtag
külön köteles kitölteni! )
Záradék: (A záradékot vak, írástudatlan pályázó esetén kell kitölteni!)
……………………….. ügyleti tanú jelen okirat aláírásával igazolom, hogy …………………….. pályázó jelen
okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és azt kézjegyével látta el.

Aláírás: ………………………..

Aláírás: ………………………..

Lakcím: ……………………….

Lakcím: ……………………….

4. sz. melléklet
A PÁLYÁZÓ KÜLÖN NYILATKOZATA
Alulírott pályázó tudomásul veszem, hogy:
1. a lakás lakbérét a pályázati hirdetmény melléklete tartalmazza;
2. a lakbér összege minden évben a Képviselő-testület döntésében foglalt mértékben emelkedhet;
3. a lakbéren felül, kapcsolódó külön szolgáltatási és közüzemi díjfizetési (villany-, gáz-, fűtés-, víz- és csatorna
használati díj, stb.) kötelezettségem van.
Nyilatkozom, hogy:
- a VIII. kerületi Önkormányzathoz korábban nyújtottam be lakáspályázatot**:
IGEN

NEM*

- Igen válasz esetében kell kitölteni:
A pályázatomat …………………………………………………. néven,
…………………………………………………………………… és
…………………………………………………………………… és
…………………………………………………………………….cím alatti lakásra
…………………….. évben nyújtottam be.
A pályázaton 1., vagy 2. helyezést értem el:
* megfelelő szöveg aláhúzandó
** Bizottsághoz, az Önkormányzat vezetőihez benyújtott úgynevezett méltányossági kérelmek, illetve más
önkormányzatokhoz benyújtott lakásigénylések nem számítanak pályázatnak.
Tudomásul veszem, hogy 1 évig a megjelenő lakáspályázatokra érvényesen nem pályázhatok, ha:





valótlan adatot közöltem, vagy
az eredményhirdetés után visszaléptem, vagy
a bérleti szerződést határidőben nem kötöttem meg, vagy
a bérleti szerződését felmondtam.

Kijelentem továbbá, hogy:
1.)
a pályázati hirdetményben szereplő pályázati feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelezően
elfogadom;
2.)
a pályázatra kiírt lakásokat megtekintettem, azok műszaki állapotát ismerem, azzal kapcsolatosan kifogással
nem élek,
3.)
a megpályázott lakás fenntartási költségeit fizetem.
Budapest, 20…(év). ……………………(hó) …….(nap)
____________________
pályázó aláírása
Tanúk:
Név:____________________________________

Név: ______________________________

Lakcím: _________________________________

Lakcím:____________________________

5. sz. melléklet

Pályázó nyilatkozata a megpályázott lakás
helyreállítására vonatkozóan

………………………………………………..………… (név, születési név) ……………………….. (születési
hely, idő) ………………………………... (anyja neve) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a
Budapest VIII., …………………………………………………szám alatti lakásban - a pályázat megnyerése
esetén- a szükséges műszaki, felújítási, helyreállítási munkálatokat – a pályázathoz csatolt költségbecslésben
foglaltaknak megfelelően - saját költségemen, a bérleti szerződés megkötésétől számított 1 éven belül elvégzem,
és a jelenleg lakott bérleményemet a bérleti jogviszony megszűnését követő 6 hónapon belül bérbeadó részére
birtokbaadom.
Amennyiben a megállapodásban rögzített munkálatokat 1 éven belül nem tudom elvégezni, a bérbeadó
szervezet a beruházási megállapodást egy alkalommal – írásos kérelmemre – 1 évre meghosszabbíthatja.

Budapest, 20….. (év) ………………(hó)………… (nap)
………………………………….
pályázó aláírása
…………………………….........
személyi igazolvány száma (kötelező)

Záradék: (A záradékot vak, írástudatlan pályázó esetén kell kitölteni!)
……………………….. ügyleti tanú jelen okirat aláírásával igazolom, hogy …………………….. pályázó jelen
okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és azt kézjegyével látta el.

Aláírás: ………………………..

Aláírás: ………………………..

Lakcím: ……………………….

Lakcím: ……………………….

6.sz. melléklet
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott
Neve
Születési helye és ideje
Anyja neve
Állandó lakhelye
Személyazonosító okmány típusa/száma
Telefonszáma

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés b.) pontja alapján valamint a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
(2016.04.27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a.)-b.) pontjában foglaltak alapján
hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakások
bérleti jogának megszerzésére kiírt pályázat beadása, értékelése és az ennek eredményeképpen esetlegesen
megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos ügyintézés során a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ügyintézője személyes adataimat kezelje.
Hozzájárulok egyben ahhoz, hogy személyazonosságom ellenőrzése érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. ügyintézője - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – a személyazonosító igazolványomról és
a lakcímet igazoló hatósági igazolványomról (lakcímkártya) másolatot készítsen.
A nyilatkozat írásbeli visszavonásomig, illetve a pályázati anyagom irattárba helyezéséig, illetve az ott
meghatározott megőrzési, selejtezési ideig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
A nyilatkozatot minden kényszer és fenyegetés nélkül, a részemre átadott részletes írásbeli és szóbeli
tájékoztatást követően önként tettem.

Budapest, 20……(év). ……………………(hó) …….(nap)

………………………………………………
a nyilatkozatot tevő olvasható
aláírása

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló - 2018. évi XXXVIII. törvénnyel
módosított - 2011. évi CXII. törvény 15-16. §-ban foglaltak értelmében az alábbiakban tájékoztatom személyes
adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
Az adatkezelő neve:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe:1082 Budapest, Baross utca 63-67,
központi telefonszáma: e-mail címe: igazgatosag@jgk.hu
mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, az Adatkezelő részére benyújtott
kérelemmel kapcsolatosan az érintett tájékoztatása, az érintett kérelme tárgyában döntés, ha az adatkezelésnek
nincs jogszabályban meghatározott más jogalapja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
A kezelt adatok köre: Az adatkezelési nyilatkozatban felsoroltak szerint.
A kezelt adatok továbbítása, közlése: Amennyiben az érintett kérelme ügyében Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete vagy annak illetékes bizottsága dönt úgy az adatok e
szervezetekhez kerülnek továbbításra, ahol szükség esetén döntenek az anyag felterjesztésére a Nemzeti
Jogszabálytár Zárt Informatikai rendszerén keresztül Budapest Főváros Kormányhivatalához törvényességi
ellenőrzés lefolytatása céljából.
Az adatkezelés módja: papír alapon és/vagy elektronikusan.
Az adatbiztonság biztosítása: a vonatkozó adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint.
A JGK Zrt adatvédelmi szabályzata a www.jgk.hu közérdekű adatok/tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok menüpont alatt érhető el pdf formátumban.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről
Németh Zoltán
telefonszáma: 06206637497
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;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 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
ezen 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 tájékoztatóban foglaltakat megismertem, megértettem:
Budapest, 20……(év). ……………………(hó) …….(nap)

………………………………………………
a nyilatkozatot tevő olvasható
aláírása

