
Nyárlőrinc bevezeti a Munipolis-t

https://nyarlorinc.munipolis.hu

Válassza ki az információs csoportokat:

 Válsághelyzetekkel kapcsolatos
információk  A Hivataltól származó információk  Állattulajdonosok

 Egészségügyi ellátás  Forgalmi információk  Gyermekes családok
 Házak és kertek  Helyi üzletek ajánlatai  Hírlevél
 Idősek  Közmű leállások és fennakadások  Kulturális események
 Sportesemények  Vakok és gyengénlátók

A regisztráció érvényességéhez a jelen regisztrációs tájékoztató hátoldalán alá kell írni a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást.

https://nyarlorinc.munipolis.hu


Ezt az űrlapot csak a szolgáltatáshoz való teljes regisztrációhoz használjuk minden típusú üzenet esetén, ezért a GDPR hozzájárulására is szükség van. Amennyiben érdekli a
GPDR hozzájárulása nélküli regisztráció,

amelyet csak krízisüzenetekre és az adatkezelő jogos érdekének megfelelő üzenetekre használunk, kérjük, használja a www.munipolis.hu oldalon található elektronikus
regisztrációs űrlapot.

Az információ címzettjeinek feltételei a következő címen találhatók: munipolis.hu/uzleti-feltetelek-cimzettek-informaciok

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("Hozzájárulás")

A hozzájárulás megadása az alábbi Adatkezelő részére történik:
önkormányzat Nyárlőrinc, Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34., Nyárlőrinc, 00000000

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Procons Kft. , telefon: , email: titkarsag@procons.hu

A személyes adatok érintettje (a továbbiakban: Érintett) ezennel hozzájárulást ad a személyes adatainak feldolgozásához (a
továbbiakban: Személyes adatok) a MUNIPOLIS termék (www.munipolis.hu) használata során az alábbiakban meghatározott
terjedelemben.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezelő címére küldött e-mailben/adatüzenetben vagy írásban, vagy a
MUNIPOLIS termék opcióinak használatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezen hozzájáruláson alapuló adatkezelés
jogszerűségét, amíg annak tényleges visszavonása meg nem történik. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltatások elérhetetlenné
válását vagy a MUNIPOLIS terméken belüli fiókjának törlését eredményezheti.

Az Ön, mint érintett jogai és egyéb információk az adatkezelésről a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatóban található az
adatkezelő weboldalán. A hozzájárulást (valamint annak terjedelmét) az adatkezelő weboldalán felsorolt közös adatkezelők,
adatfeldolgozók és az önkormányzat címzettjei is megkapják.

Az Érintett személyes adatait automatikusan és manuálisan is feldolgozzák, és azokat az Adatkezelő vagy közös adatkezelő
alkalmazottai számára átadhatják, ha az a munkaköri feladataik ellátásához szükséges, valamint olyan adatfeldolgozók számára,
akikkel az Adatkezelőnek szerződése van a személyes adatok feldolgozására.

A hozzájárulás hatálya az alábbiakban van felsorolva, és az önkormányzati hatósági feldolgozás céljából az önkormányzati hatósághoz
és a vonatkozó feldolgozási ideig van rendelve:

Az adatkezelés célja

Az érintettek adatigényléseinek kezelése.
A termék- és tartalom-hozzáférési jogosultság megerősítése.
Kommunikáció az érintettel, hírek és információk közlése, amelyek az érintettet érdekelhetik.
Helyi szolgáltatások, kulturális és szociális információk biztosítása az érintett GPS-helyzete alapján vagy a felhasználó
választása alapján.

Az adatkezelés időtartama
A fiók aktív időtartama + 38 hónap**

Személyes adatok
Vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; mobiltelefonszám; nem; születési év; utcanév, házszám; településnév; token; kérdések állapota;
nyelvi beállítások; mobiltelefon készüléktípus; Adatkezelővel való kapcsolat, érdekcsoportok (területek); FB token; helymeghatározási
adatok (GPS, dátum és idő); fénykép.

** A feldolgozási idő meghatározását az adatkezelő honlapján található, a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztató
tartalmazza.

Az érintett továbbá kijelenti, hogy a fenti adatkezeléshez díjmentesen és szabadon járul hozzá.

Kelt:________________________

AZ ÉRINTETT ALÁÍRÁSA ________________________
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