Az aláírásgyűjtő ív sorszáma:…………….
PETÍCIÓ ALÁÍRÁSGYŰJTÓ ÍV
valamint az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat
Alulírottak támogatjuk, hogy a Balatonalmádi, Baross Gábor út 2. szám alatti „Tulipánudvar” vendéglátó üzletei a
több, mint 10 éve megszokott rend szerint, továbbra is hajnali 04 óráig tarthassanak nyitva , valamint
Balatonalmádi Város Képviselő Testülete módosítsa a 32/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletet úgy, hogy a
csendrendelet június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban pénteki és szombati napokon, valamint augusztus
20-án tegye lehetővé a szabadtéri zeneszolgáltatást 01 óráig.
Aláírásommal elfogadom az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, és hozzájárulok adataim kezeléséhez!
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiak szerint:
Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője Csontos Dávid Péter, elérhetősége ccsonti@gmail.com, 06703322000.
A kezelt személyes adatok köre: Név, személyi azonosító, anya neve, aláírás.
Az adatkezelés célja: petíció benyújtása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére önkormányzati rendelet megváltoztatása ügyben. Az
adatkezelés időtartama: 2021.08.09-től 2021.09.25-ig.. A személyes adatok címzettje, aki részére az adatkezelő a kezelt adatokat továbbítja: Balatonalmádi
Város Önkormányzata
Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: az aláírásgyűjtésben résztvevő önkéntesek.
Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az érintettek politikai
véleményére vonatkozóan esetlegesen levonható következtetések tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.
Az alábbi hozzájáruló nyilatkozattal megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges. Ezen adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) c) pontja. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése szerint ugyanis ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az
adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor
kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, az Ön személyes adatai kezelésének
korlátozását. Önnek joga van továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti a vissz avonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő
íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
mint felügyeleti hatósághoz is nyújthat be panaszt. A fentieket megértettem, a fenti tájékoztatás tartalmát megismertem, tudomásul vettem, és ismeretében
önkéntes, tájékozott, kifejezett hozzájárulásomat adom személyes adataimnak a fenti tájékoztatás szerinti kezeléséhez:
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Egy személy a petíciót csak egy aláírással támogathatja!
Az aláírásgyűjtő személy
olvasható családi és utóneve
személyi azonosítója

saját kezű aláírása

Saját kezű aláírás

