Pályázati adatlap
Társasházi takarítógépek beszerzési támogatása 2022.
I.

A pályázó lakóközösség:

Neve:
Címe:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Közös képviseletet ellátó szervezet neve, címe:

II.

A pályázatot benyújtó és aláírása jogosult szervezet és annak képviselőjének
neve, címe:

Képviselet jogcíme:
lakásszövetkezet képviseleti jogosultság
közös képviseleti megbízás
intézőbizottsági tagság
egyéb:……………………………..
Postacíme:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Cég esetén:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Cég képviselője:

III.

A pályázattal kapcsolatos ügyintézéshez szolgáló elérhetőségek:

E-mail-cím:
Telefonszám:

IV.

A megvásárolni kívánt gép pontos megnevezése:

………………………………………………………………………………………
V.

A pályázathoz igényelt támogatás nagysága:

A gép beszerzésének összege: ……………………………...

Nyilatkozom arról, hogy a megvásárolni kívánt gép a célnak és a műszaki követelményeknek
megfelel.
Alulírott a fent nevezett társasház képviseletében vállalom, hogy a takarítógépet az
ingatlannal határos járdaszakasz takarítására rendszeresen és szükség szerint használjuk, a
hatályos jogszabályokban rögzített takarítási kötelezettségeinknek eleget teszünk. A pályázati
felhívás szerint elvárt beszámolókat mindkét alkalommal határidőre elkészítem és eljuttatom a
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu és a
meyergabor@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címre. Amennyiben a megadott határidőkig a
beszámolási kötelezettséget nem teljesítem, köteles vagyok a pályázaton elnyert összeget
visszafizetni a pályázat kiírója részére és a következő alkalommal, hasonló tárgyban kiírt
pályázaton a társasház, lakásszövetkezet nem vehet részt.

Budapest, 2022. …………………………

………………………………………………….
A pályázó képviselője

Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729,
fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a takarítógép-vásárlást
segítő pályázat lebonyolítása érdekében, a támogatási szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatokként kezeli. Az adatkezelés
célja a pályázat elbírálásával kapcsolatos ügyintézés. A személyes adatokat a mindenkor
hatályos iratkezelési szabályzatunkban foglalt ideig kezeljük. Az érintett bármikor kérheti a
Zrt.-től a rá vonatkozó adatokról szóló tájékoztatást, a megadott adatok helyesbítését, törlését
vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
(közérdeken alapuló vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, továbbá
közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén). Az érintettet megilleti az
adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslat joga. További részletes tájékoztatást
honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.

