
 

 
 

A személyes adatok kezelésével, azok kezelésének céljával és az adatkezelés biztonságával, valamint az ügyfelek jogaival kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás elérhető a Kft. honlapján, a 

http://v-varosgondnok.hu/adatvedelem címen vagy igényelhető személyesen a «Cég_neve» munkatársainál. 

 

 

Cím:  2220 Vecsés, Széchenyi u. 141.  

Tel.:  (29) 350-563, (30)697-4869  

E-mail:  info@v-varosgondnok.hu 

Web: www.v-varosgondnok.hu 

V Á L T O Z Á S  B E J E L E N T Ő  A D A T L A P  
Felhasználó azonosító: ____________ 

Szolgáltatás helye: ………………………………………………………………………………….. 

JELENLEGI ADATOK MÓDOSÍTOTT ADATOK 

A közszolgáltatás igénybevevő adatai: 

Név: ……………………………………………. 

Születési név: 

 ……………………………………………. 

Születési hely, idő:

 …………………………………………… 

Anyja neve: 

 …………………………………………… 

 

Lakcím: 

 ……………………………………………. 

Számlázási cím:                 

            ……………………………………………. 

Levelezési cím:           

           ……………………………………………. 

A közszolgáltatás igénybevevő adatai: 

Név: ……………………………………………. 

Születési név: 

 ……………………………………………. 

Születési hely, idő:

 ……………………………………………. 

Anyja neve: 

 ……………………………………………. 

 

Lakcím: 

 …………………………………………… 

Számlázási cím:          

            …………………………………………… 

Levelezési cím:   

           ……………………………………………        

Kuka mérete:   

….(db) 60 l  ….(db) 80 l ….(db) 110 l       

….(db) 120 l     ….(db) 240 l  ….(db) ….  l 

Kuka mérete:   

….(db) 60 l  ….(db) 80 l ….(db) 110 l       

….(db) 120 l     ….(db) 240 l  ….(db) ….  l 

Fizetési mód*: átutalás           csekk Fizetési mód*: átutalás           csekk 

Kedvezményt, mentességet igénybe vesz*: 

mentes, 50%-os, 60 l-es, 80 l-es 

Kedvezményt, mentességet igénybe vesz*: 

mentes, 50%-os, 60 l-es, 80 l-es 

Változás oka: 

 

Kérvényezés időpontja: 

 

Alulírott érintett ezennel adataim kezeléséhez hozzájárulok, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 

(székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 141.; adószám: 10698040-2-13), mint közszolgáltatást végző és adatkezelő, a 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. 

(IX.19.) önkormányzati Rendelet 4. § (1) és 7. § (1), és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. 

§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva, a hulladékgazdálkodási feladatainak és kötelezettségének 

teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a személyes és az önkéntesen megadott kapcsolattartási adataimat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak 

megfelelően nyilvántartsa és kezelje a közszolgáltatás igénybevétele alatt és fentebb felsorolt célokból 

kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen velem. 

 

Vecsés, 20___. …………………………………..    

Ingatlant, rajta lévő teherrel/teher nélkül átvettem!  *megfelelőt aláhúzni! 

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

ügyfél neve (nyomtatott betűvel)                              változás bejelentő aláírása 

http://v-varosgondnok.hu/adatvedelem
mailto:info@v-varosgondnok.hu

