1. melléklet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III.28.)
önkormányzati rendelethez
Ócsai Polgármesteri Hivatal
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
Tel: 06-29/378-125 18-as mellék

e-mail: hatosag@ocsa.hu

BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott

(kérelmező neve)
(kérelmező születési neve)
(születési hely és idő)
(anyja neve)
(bejelentett állandó lakóhelye)
(bejelentett tartózkodási helye)
(telefonszám (nem kötelező megadni))
(e-mail cím (nem kötelező megadni))

továbbá,

(másik szülő neve)
(születési neve)
(születési hely és idő)
(anyja neve)
(bejelentett állandó lakóhelye)
(telefonszám (nem kötelező megadni))
(e-mail cím (nem kötelező megadni))

úgy mint,

(újszülött gyermek neve)
(születési hely és idő)
(anyja neve)
(bejelentett állandó lakóhelye)

szülei, azzal a kéréssel fordulok az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az alábbi adatok alapján,
részemre babaköszöntő csomagra való jogosultságot megállapítani szíveskedjen.
Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
1

Mellékletek:
1) Szülő lakcímkártyájának másolata, mely igazolja, hogy legalább hat hónapja Ócsa város
közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik.
2) Az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
Ócsa,…………………. ...........
Kérelmező aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott

(kérelmező neve)
(lakcím)

nyilatkozom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel

nevű gyermekem jogán

igényelt babaköszöntő csomag iránti kérelmemre hozott kedvező döntés esetén
fellebbezési jogomról lemondok.

Ócsa,…………………. ...........
Kérelmező aláírása
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Kedves Szülők!
Szeretettel gratulálunk gyermeke(i) születéséhez! Kedves, hosszú múltra tekintő szokás, hogy a városi
lapunkban közzé tesszük legfiatalabb városlakóink nevét és születési dátumát. Az adatvédelmi szabályok
miatt ezt nem tehetjük meg az Ön hozzájárulása nélkül. Kérjük, ha egyetért vele, hogy a következő
lapszámban az anyakönyvi hírek között megjelenítsük ezt az örömteli eseményt, szíveskedjen kitölteni
az alábbi nyilatkozatot.
Köszönettel:
Ócsa Város Önkormányzata
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLYRŐL SZÓLÓ ANYAKÖNYVI HÍR NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALÁHOZ
Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………….
Gyermek születési ideje: …………………………………………………………………………..
Alulírott: .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születési hely és idő: ..................................................................................................................................
Kapcsolat (telefon vagy e-mail): ................................................................................................................
hozzájárulok / nem járulok hozzá
(A megfelelő rész aláhúzandó).
hogy a gyermekem nevét és születési dátumát az anyakönyvi hírek között Ócsa Város Önkormányzata
(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.) az Ócsai Kisbíró című városi lapjának nyomtatott változatában,
továbbá a https://ocsa.hu oldalon szkennelt változatban korlátlan darabszámban megjelenítse és
nyilvánosságra hozza.
A nyilvánosságra hozatal célja: a városi lap helyi híreinek színesítése. Az anyakönyvi hír a céltól eltérő célra
nem használható.
Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Megértettem, hogy lehetőségem van hozzájárulásomat lapzártáig
visszavonni, amelynek időpontja: …………………………………………………………………. A
lapzártát követően hozzájárulásom visszavonására nincs lehetőségem, ezt követően Ócsa Város
Önkormányzatának jogos érdeke a nyomtatott városi újság változatlan formában történő megőrzése,
archiválása.
A nyilatkozatom visszavonása írásban érvényes, amelyet a paksi.zita@ocsa.hu címre küldhetek.
Ócsa, …………………………………………………..
..................................................................................
Aláírás

Adatkezelési tájékoztatás
gyermekem nevének és születési dátumának nyilvánosságra
hozatalához
Adatkezelő:
Az adatkezelő honlapja:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok címzettjei:
A személyes adatok tárolásának időtartama:

Ócsa Város Önkormányzata
https://ocsa.hu
E-mail: paksi.zita@ocsa.hu
Bukodi Károly polgármester
Ócsa Város anyakönyvi híreinek bemutatása
Az érintett hozzájárulása1 lapzártáig, majd jogos
érdek2 ezt követően
Az adatkezelő honlapjának látogatói, a nyomtatott
újság olvasói.
Hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben ez
lapzártáig bekövetkezik, ezt követően online
formában a honlap működéséig, nyomtatott
formában az utolsó nyomtatott példány
megsemmisüléséig.

Az adatkezelés céljától eltérő célra a személyes adat nem használható. Hozzájárulását bármely időpontban
visszavonhatja lapzártáig egy rövid üzenettel, amelyet a paksi.zita@ocsa.hu e-mail címre küld. A visszavonás
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja önkormányzatunk a
jogszabályban meghatározott módon:
Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítjuk az
adathordozhatóságot. Érdekmérlegelési tesztet készítettünk a jogos érdeken alapuló adatkezelési
tevékenységünkkel kapcsolatban, amelyre a lapzártát követően alapozzuk az adatkezelést, igény szerint a
rendelkezésére bocsájtjuk.
Panaszkezelés:
Ha Ócsa Város Önkormányzata adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük
az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, eérhetősége: Máy
Adrienn Maja (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.; +36-29-378-125 / 18-as mellék. Önkormányzatunk ellen
panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
Egyéb információk:
Jelen hozzájáruló nyilatkozatot papír alapon tároljuk székhelyünkön (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.), ahol
a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtettük.
További információk elérhetőek a honlapunkra (https://ocsa.hu) kihelyezett Adatkezelési tájékoztatóban.
A fenti információkat és tájékoztatást megértettem és elfogadom.
Ócsa, ……………………………………………

1 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. §-a
2 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

