JELENTKEZÉSI LAP – 2020
Faültetési akcióra
Jelentkező neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési neve:………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………….………………...
Lakcímkártyán szereplő állandó lakcím: …………………………………………………………………..……….………………...
A faültetés helye (ha nem ugyanaz): ……………………..………………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Választott fafaj neve

Darabszám

Kötelezettségek:
1. vállalom az 1x1x1 méteres ültetőgödör kiásását a megadott határidőre
(Amennyiben a megadott határidőig nem található megfelelő ültetőgödör, akkor fát nem
tudunk átadni!)
2. Vállalom a fa beültetését és beiszapolását a szállítás napján
3. Vállalom a tél előtti gyökér körüli föld felkupacolását
4. Vállalom a fa rendszeres öntözését (időjárástól függően, hűvösebb időben heti egy
alkalommal, nyáron, meleg időben heti 2-3 alkalommal történjen) Egy alkalommal legalább
30 liter víz kijuttatása szükséges!
5. Az igények feldolgozása a jelentkezés sorrendjében történik, fákat a készlet erejéig tudunk
biztosítani.
Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul vettem és a személyes adataim kezeléséhez
hozzájárulok.
Csömör, 2020. ………………….…. (hó) ……… (nap)
……………………………………………
Jelentkező aláírása

Adatvédelmi tájékoztató a közterületi faültetéssel kapcsolatban

1. Adatkezelő: Csömör Nagyközség Önkormányzatának megbízásából a Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft. (2141 Csömör, Szabadság út 5.), továbbiakban: CSÖTESZ Kft.
2. Adatkezelés célja: önkormányzati vagyon védelme, az elültetett fák rendeltetésszerű
használatának figyelemmel kisérése, esetleges segítségnyújtás, tanácsadás.
3. Adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete (GDPR), és
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”).
4. Kezelt adatok köre: a CSÖTESZ Kft. csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a
faültetéshez szükségesek. A CSÖTESZ Kft. csak az érintett személy hozzájárulásával
változtathatja meg az adatokat.
5. A CSÖTESZ Kft. a kezelt adatokat csak akkor adja át harmadik személynek, ha erre jogszabály,
vagy hatósági döntés kötelezi.
6. Adatkezelés időtartama: a faültetéstől számított öt év. Öt év elteltével a CSÖTESZ Kft. törli az
adatokat.
7. Panasztételi lehetőség: CSÖTESZ Kft. ügyvezetője, Kovácsné Epres Csilla: tel: 06-28-744-440,
e-mail: csotesz@csomor.hu
Adatvédelmi
tisztviselő:
Vadász
László,
tel:
06-28-544-034,
e-mail:
kornyezetvedelem@csomor.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu).

