
HAJÓTÁROLÁSI ÉS CSÓNAKHÁZ HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

Alulírott: 

*Név/Cégnév, képviselő:

*Anyja neve:

E-mail cím:

*Személyi ig.szám/Adószám:

*Születési hely és idő:

*Telefonszám:

*Lakcím/Székhely:

Levelezési cím:

a csónakház használati díja:  Ft / fő / hónap     +           ÁFA   
Hajótárolás:
Szerződés kezdete: Szerződés vége:

Igénybe vett hónap: Tárolt hajók száma: Nettó:  Fizetendő:

Csónakház használat
Szerződés kezdete:

Igénybe vevő személyek:   

      Szerződés vége:

(A csónakház használati díj minden személyre egyénileg vonatkozik.)

Név 1: Anyja neve:

Születési hely, idő: Személyi ig. szám:

Név 2: Anyja neve:

Születési hely, idő: Személyi ig. szám:

Név 3: Anyja neve:

Születési hely, idő: Személyi ig. szám:

Igénybe vett hónap: Igénybe vevő 
személyek száma:

Nettó:                               Fizetendő:

 Fizetendő összesen:

Kelt:    Budapest,  ….............................................  ….........................................

  A fentieket tudomásul vettem:    UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
        Használatba vevő   Használatba adó

(A * jelölt mezők kitöltése kötelező )

Kérem, hogy az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett Tungsram SC. Dunaparti Csónakházában a 
részemre hajótárolási és csónakház használati lehetőséget biztosítsanak. 
Tudomásul veszem, hogy a hajótárolási díja:  Ft / fő / hónap      +           ÁFA 

A fenti időtartamokra meghatározott összeget egy összegben befizetem az UV Zrt. pénztárába. 
Jelen szerződés hiányában a garázsmester a csónakházba való belépést megtagadhatja! 
A szerződést felek 30 napos határidővel a szerződést indoklás nélkül felmondhatják. 
Nem rendeltetésszerű használat esetén a szerződést a csónakház vezetője azonnali hatállyal felmondhatja.

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: használati megállapodás megkötése az érintettel a Tungsram SC. Dunaparti Csónakházában hajótárolásra és csónakház használatra, 
a megállapodásban foglalt kötelezettségek ellenőrzése
·  A kezelt adatok köre: név, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím
·  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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