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A hatóság tölti ki!

Helyi termelői piac
BEJELENTÉSE
(az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján)
Beérkezés _____________________________
Postára adás ___________________________
______________________________________
az átvevő aláírása

1. A helyi termelői piac fenntartója
1.1. neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja születési neve:
1.2. címe:
1.3.a. székhelye:
1.3.b. lakcíme:
1.4. elektronikus levelezési címe:
1.5. egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
1.6. cégjegyzékszáma
1.7. bírósági nyilvántartásba vételi száma:
1.8. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység Helyi termelői piac üzemeltetése.
megjelölése:
2. A helyi termelői piac üzemeltetője
2.1. neve:
2.2. címe:
2.3. székhelye:
2.4. elektronikus levelezési címe:
3. A helyi termelői piac
3.1. címe:
3.2. helyrajzi száma:
3.3. területhasználatának jogcíme:
3.4. nyitvatartási ideje:
Mint a helyi termelői piac fenntartója nyilatkozom,
1. a helyi termelői piacon kizárólag kistermelő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari
termékek kerülnek értékesítésre, azaz a forgalmazott termékek a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. melléklet A. része szerint meghatározott termékek, így a
piac a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piacnak minősül, továbbá

2. külön engedélyköteles tevékenységet:

nem folytatok

folytatok

A folytatott külön engedélyköteles tevékenység megnevezése: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A bejelentéshez csatolandó:
- a terület használatának jogcímét igazoló okirat (saját tulajdon, bérlet stb., a tulajdoni lap kivételével), haszonélvezet esetében a
haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
- gazdasági társaság kérelmező esetén a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya

TÁJÉKOZTATÁS
52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 1. mellléklet A. része:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján:
26. § [A kapcsolattartás általános szabályai]
(1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.)
meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban
együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a
választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.
(3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
27. § [Az adatkezelés szabályai]
(1) A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben
meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más
személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához
szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott.
(2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson
illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.
(3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett
adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom:
„3. § E törvény alkalmazása során:
(…)
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;”
„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(…)
(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.”
„6. § (6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok
tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

Kérem a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében vezetett nyilvántartásba bejegyzett adatokról
igazolás kiállítását.
A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, nyilatkozom, hogy személyes adataim fenti feltételekkel való
kezeléséhez, az illetékes hatóság felé történő továbbításához hozzájárulok.

_________________, 20____.év _________________________hó _____.nap
___________________________________
Bejelentő aláírása
Amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, kérjük a mellékelt meghatalmazás nyomtatványt szíveskedjék
használni!

Kapcsolattartó neve: _______________________________________

telefon: ____________________________

e-mail: ________________________________

