
SZÁNDÉKNYILATKOZAT GARÁZS TÍPUSÚ INGATLAN BÉRBEVÉTELÉRE 

KÉRJÜK, HOGY OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ADATLAPOT ÉS MINDEN EGYES PONTJÁT TÖLTSE KI, A II.  PONTBAN 
FELSOROLT MELLÉKLETEKET AZ ADATLAPPAL EGYÜTT HIÁNYTALANUL NYÚJTSA BE. TÁJÉKOZTATJUK, AMENNYIBEN A 
SZÁNDÉKNYILATKOZATOT HIÁNYOSAN TÖLTI KI, ILLETVE A FELSOROLT MELLÉKLETEKET NEM CSATOLJA AZ 
ADATLAPHOZ, KÉRELMÉT NEM TUDJUK FELDOLGOZNI.

I. NYILATKOZATTEVŐ SZEMÉLYES ADATAI:

Név: (bérlő): 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Személyi ig. szám: 

Telefonszám:

E-mail cím:

 Bejelentett lakcím:  

Munkabér:

Vállalkozói adószám: 

Bejelentett munkahely:  

Nyugdíj:

II. SZÁNDÉKNYILATKOZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., (a 
továbbiakban: UV Zrt.), mint adatkezelő a jelen űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés)
• Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás bérleti szerződés megkötése  érdekében
• Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint a személyes adatok megismerésére jogosult: az UV Zrt.,  valamint 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV Zrt. tulajdonosa
• A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, telefonszám,  e-mail cím, 

lakcím, jövedelmi, vagyoni adatok
• Az adatkezelés időtartama: bérleti szerződés létrejötte esetén a jogszabályok által meghatározott, valamint az 

adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam; egyéb esetben az érintett személyes  adatai a 
szándéknyilatkozat beadásának évét követő január 15. napjáig törlésre kerülnek

• Az érintett jogai: kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak  helyesbítését, 
törlését vagy korlátozását, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat jogainak 
megsértése esetén

• Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

Az érintett az űrlap aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot az UV Zrt. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
kezelje, egyúttal tudomásul veszi, hogy az UV Zrt. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatától az érintett 
vonatkozásában helyi adótartozásra vonatkozó adatok továbbítását kérheti.

Az UV Zrt. képviselőjétől az ingatlannal és a bérleti eljárással kapcsolatos minden felvilágosítást megkaptam.

A nyilatkozattevő munkáltatói igazolása, egyéb jövedelemigazolásai (másodállás, családi pótlék, stb.)

Dátum: ....................................
       nyilatkozattevő

* AZ  ŰRLAP  KIZÁRÓLAG  SZEMÉLYESEN,  A  KÉRT  MELLÉKLETEKKEL  EGYÜTT  ADHATÓ  BE  AZ  UV  ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN

Adatkezelési nyilatkozat



MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

Név: Lakcím:

Anyja neve: Személyi ig. szám:

Leánykori név: TAJ szám:

Születési hely, idő: Adószám:

MUNKAVISZONY ADATAI:

Munkaviszony kezdete: Havi nettó munkabér:

Beosztás / Munkakör: Egyéb rendszeres nettó jövedelem: 

Telefonos elérhetőség: Havi rendszeres nettó levonások:

E-mail cím: Összesen kifizetett nettó jövedelem:

Munkaszerződés típus: Határozatlan idejű Határozott idejű Lejárata:

MUNKÁLTATÓ ADATAI:

Adószám:Cégnév: 

Cím: Telefon: 

 Cégjegyzékszám:

      Igazoljuk, hogy a fenti dolgozó vállalatunknál 

Fax:

nem áll felmondás alatt                 próbaidőn van.

Mint munkáltató kijelentjük, hogy cégünk ellen a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról szóló törvény alapján eljárás nem indult.

Dátum: Kiállításért felelős:

Beosztása: Telefonszáma: 

.............................................…
 cégszerű aláírás 
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