210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYÉBEN
TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS
ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
(KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG)
A hatóság érkeztető-bélyegzőjének helye

Illetékbélyeg helye (3.000 Ft)

A hatóság iktatóbélyegzőjének helye

A KERESKEDŐ ADATAI:
Név: ..............................................................................................................................................
Székhely: ......................................................................................................................................
Levelezési cím (amennyiben eltér a székhelytől): .......................................................................
Cégjegyzékszám/e.v. nyilv.tartási sz./kistermelő reg.sz.: ............................................................
Adószám: ........................................ Statisztikai szám: .................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................................
Elektronikus levelezési cím:.........................................................................................................
KITŐL VESZI ÁT AZ ÜZLETET?
Név: .............................................................................................................................................
Székhely: .....................................................................................................................................
Cégjegyzékszám/e.v. nyilv.tartási sz./kistermelő reg.sz.: ...........................................................
Működési engedély ügyiratszáma: ..............................................................................................
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI:
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CÍME:
Az üzlet címe:...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Az üzlet elnevezése: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján
Az üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
A nyitvatartási idő (a megfelelőt jelölje X-szel):
állandó jellegű (az év minden napján azonos)
ideiglenes jellegű, ez esetben az üzemelés időtartama:
AZ ÁTVENNI KÍVÁNT ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK (a megfelelő(ke)t jelölje X-szel):

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek,
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári
célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3.
pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik
7. nem veszélyes hulladék
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

Kelt: ..................................................................

.......................................................
a kérelmező aláírása és
bélyegzőlenyomata
Csatolt mellékletek:
 gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány;
 nem személyesen eljáró ügyfél esetében kettő tanúval ellátott meghatalmazás;
 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okirat;
 haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 közös tulajdonban álló üzlet esetében, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
A csatolandó mellékleteket kérjük eredeti példányban bemutatni, másolás után visszaadjuk.

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Telefon: (53) 360-135
Fax: (53) 360-064

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

E-mail: abony@abony.hu

Nyilatkozat
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről
Az érintett neve: ____________________________________________________________
Születési hely, idő: ___________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
E-mail cím:_________________________________________________________________
Egyéb személyes adatok:______________________________________________________
az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét,
tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim
kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:
Adatkezelő neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adatvédelmi tisztviselője: Bendáné Dr. Gáspár Anita aljegyző
Az adatkezelés célja: Kereskedelmi tevékenység iránti kérelem során szükséges az adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés 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 szóló (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az
igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
Az érintett adatok tárolásának időtartama:
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati
jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM. rendeletben meghatározott
időtartamig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől
az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a
joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás

