
Újbudán élő 100 évnél idősebb szépkorú 

kerületi polgárok jelentkezési lapja 

Személyes adatok: 

Név*: ........................................................................................................................................................................  

Leánykori név*: ...................................................................................................................................................  

Lakcím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)*: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Születés helye és dátuma*: .............................................................................................................................  

Elérhetőségek: 

Telefonszám*: ......................................................................................................................................................  

E-mail cím: ............................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó személy adatai és elérhetősége: 

Név*: ........................................................................................................................................................................  

Telefonszám*: ......................................................................................................................................................  

E-mail cím: ............................................................................................................................................................  

* a jelölt adatok kitöltése mindenképpen szükséges! 

Nyilatkozom arról, hogy: 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy születésnapomon minden évben Újbuda 

Önkormányzata köszöntsön 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy Újbuda Önkormányzata interjúban rögzítse és 

bemutassa élettörténetemet (kizárólag járványveszély végét követően) 

 Segítséget igényelek  Újbuda Önkormányzatától a mindennapi életvitelem 

segítésében 

A fentiekre vonatkozó részletek a kapcsolatfelvétel alkalmával kerülnek 

egyeztetésre. 

 

Budapest, 2021.  ............................................  

  ..............................................................................   

  Aláírás 



A jelentkezési lapot kérjük, hogy szíveskedjenek postai vagy e-mailes módon 

visszajuttatni címünkre:  

 Újbuda Önkormányzata, Újbuda 60+ program 

1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.  

 60plusz@ujbuda.hu 

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályozást az adatkezelési tájékoztatóból ismerheti 

meg. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános 

adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 

gondoskodik személyes adatai védelméről.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozaton személyes adatok és a kapcsolattartás érdekében e-mail cím és/vagy 

telefonszám megadása szükséges. A megadott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről a 

kapcsolatfelvétel lehetőségének és az Újbudán élő 100 évesnél idősebb szép korú kerületi polgárokról történő 

gondoskodásnak a megteremtése. A GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY 

MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben 

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás jogalapját. (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt 

elnöki álláspont alapján). Így megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga is. 

  

A személyes adatok és a kapcsolattartási adatok a nyilatkozatok irattározására vonatkozó szabályok szerint 

kerülnek megőrzésre. 

 

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát 

részletesebben az Önkormányzat honlapján a www.ujbuda.hu/adatvedelem cím alatt, valamint a felhíváshoz 

mellékelt adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg. 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  

Levélcím:    Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

    1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

E-mail:    gdpr@ujbuda.hu 
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