
+ 

 

 

 

 

IGAZOLÁS BÉRBEADÁS JELLEGÉRŐL 

 

(a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.(02.10.) rendeletében 

szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapításához) 

 

 

 

Igazolom, hogy 

 

 

név: Sventner Jánosné (szül. hely és idő: Miskolc, 1960.08.14., anyja neve: Horváth Aranka); 

a bérlemény címe: 3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 2. 1/10. 

részére önkormányzati tulajdonú lakását a bérbeadó Miskolc Holding Zrt. a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 30/2021.(VIII.31.) számú rendelete a lakások bérletéről 2. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint 
 

a) szociális helyzet alapján; 

 

b) költségelven; 

 

c) piaci alapon adja bérbe. 

 

 
 

( A megfelelő szövegrész aláhúzandó.) 

 

 

Miskolc, 2021.09.08. 

 

 

 

                                                                    p.h. 

 

 

                                                                                        _________________________________ 

                                                                                       Miskolc Holding Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adatvédelmi Tájékoztató  

Ügyfél azonosító adatlappal kapcsolatos adatkezelésekről 

Az Adatkezelő az Ügyfelek személyes adatait „Az információs önrendelkezési jogról és az  

információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.  

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre: 

 

adatkezelés célja: az érintettszemélyek személyes adatai ingatlan bérbeadás jellegéről szóló 

igazoláshoz 

kezelt adatok köre: bérlő és bérlőtárs esetében: név, születési név, anyja neve, születési helye, 

ideje, szig. száma,  

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) 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 a GDPR 6. cikk 

(1) e) szerinti érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont 

alapján) 

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év 

adattárolás módja: papíralapú és elektronikus 

Felhívom a figyelmét arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - 

törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 

Név: Miskolc Holding Zrt. 

telefonszám +36 46 516-200 

e-mail cím info@miskolcholding.hu 

  

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni:   

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Az adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.  
 

Miskolc, ……………………………………………….. 

                 ………………………....... 

               ügyfél aláírása  

 

http://www.naih.hu/

