
MEGHATALMAZÁS 
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LAKÁSBÉRLEMÉNYEK ESETÉBEN

ALULÍROTT 

Név: Bérlőkód:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve: Személyi ig. szám:

Telefonszám: E-mail cím:

Lakcím:

MEGHATALMAZOM:

Név: Kapcsolata a bérlővel:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve: Személyi ig. szám:

Telefonszám: E-mail cím:

Lakcím:

HOGY TÁVOLLÉTEMBEN HELYETTEM A

 Cím: ALATT TALÁLHATÓ BÉRLEMÉNY

ÜGYÉBEN ELJÁRHASSON.

A MEGHATALMAZÁS: -IG ÉRVÉNYES, VAGY KIZÁRÓLAG ERRE AZ ÜGYRE VONATKOZIK.

Kelt: ….............................................  ….........................................
  Meghatalmazó  Meghatalmazot

ELŐTTÜK, MINT TANÚK ELŐTT:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

Személyi ig. szám: Személyi ig. szám:

* A MEGHATALMAZÁS KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN ADHATÓ BE AZ UV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

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

  Tanú 1 Tanú 2

___________________________________________________________________________________________

Adatkezelési nyilatkozat
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: lakásbérlemény esetén (magánszemélyek között) meghatalmazás ügy vagy ügyek vitelére; a meghatalmazás nyilvántartása, ellenőrzése
·  A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bérlőkód
·  Az adatkezelés időtartama: a jogszabályok által meghatározott, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam
·  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
·  Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult az UV Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a következő e-mail címen: adatvedelem@uvzrt.hu
·  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 a dokumentum 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. 
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