
SZERZŐDÉSHOSSZABBÍTÁSI ADATBEKÉRŐ (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) 
NEMLAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉG KAPCSÁN

BÉRLEMÉNY ADATAI:

Bérlemény cím:

Helyrajzi szám: Alapterület: Szerződés lejárata:

 BÉRLŐ ADATAI:

Név: Bérlőkód:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve: Személyi ig. szám:

Lakcím:

Levelezési cím:

Telefonszám: E-mail cím:

Dátum: …............................................. 
Bérlő

AZ ADATBEKÉRŐ ALÁÍRVA ÉS BESZKENNELVE BEKÜLDHETŐ AZ info@uvzrt.hu E-MAIL CÍMRE, VAGY SZEMÉLYESEN 
BEADHATÓ AZ UV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

*

Folytatni kívánt tevékenység:

    Választott bérleti időtartam (1–től 5 évig):

(garázs vagy beálló esetén kizárólag 1 vagy 5 év kapható)

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: nem lakás céljára szolgáló bérlemény esetén a bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem rögzítése, a kérelem elbírálása
·  A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím, levelezési cím, 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. 

A szerződéshosszabbítási kérelem kizárólag a közműszolgáltatói Nullás igazolásokkal együtt adható be, azok hiányában a 
hosszabbítási kérelem nem fogadható be!

A szerződés meghosszabbításának, illetve módosításának feltétele, hogy a bérelt ingatlant a Bérbeadó és a közművek felé 
semmilyen tartozás nem terheli! (Bérleti díj, részletfizetési hátralék, közös költség, illetékek, közművek, stb.)



Az UV Zrt. Ügyfélszolgálati Osztálya tölti ki!

Fennálló hátralékok:

Bérleti díj: Mellékletek: 

Kamat:

Vevő számla:

Ügyintéző:

Dátum:

 Közmű igazolások

 Lakcím kártya

 Személyi igazolvány

Illeték:

Posta költség:

Összesen:
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