DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Bejelentés szálláshely üzemeltetéséről
a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján
1./ A szálláshely szolgáltató adatai:
1.1 Neve: ………………………………………………………………………………………..
1.2. Székhelye: ………………………………………………………………………………….
1.3. Telefonszám, email1: ………………………………………………………………………
1.4. Adóazonosító száma: ……………………………………………………………………...
1.5. Statisztikai számjele: ………………………………………………………………………
1.6. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………………
1.7. Kíván-e a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer nyersanyagot forgalomba hozni,
felhasználni, előállítani?
Igen - Nem
1.8. Kéri-e helyszíni szemle megtartását?

Igen - Nem

2./ A szálláshely adatai:
2.1. Típusa: Szálloda – Panzió – Kemping – Üdülőház – Közösségi szálláshely –
Egyéb szálláshely (a megfelelő aláhúzandó!)
2.2. Elnevezése: …………………………………………………………………………………
2.3. Címe: ……………………………………………………………………………………….
2.4. Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………
2.5. Befogadóképessége: ……………………………………………………………………….

2.6. Vendégszobák,
…………………..

továbbá

–

kemping

esetében

–

területegységek

száma:

2.7. Ágyak száma: ………………………………………………………………………………
2.8. A szálláshely használatának jogcíme: ……………………………………………………...
Dunakeszi, 20…….. év …………………………. hónap ……… nap
…………………………………………..
Bejelentő aláírása
A bejelentéshez mellékelni kell:
- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételéve,
- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshelyszolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
- képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.
Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok
valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy
postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit
elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
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