PÁLYÁZATI ADATLAP

Paks Város Önkormányzata és a PIP Nonprofit KFT közös pályázata
„1000 fát Paksra!”
Lakossági gyümölcs- és díszfa igénylés

A pályázó neve:

________________________________________

A pályázó címe:

________________________________________

A pályázat sorszáma:

__________________________

(kiíró tölti ki)

A pályázat benyújtásának időpontja:

__________________________

(kiíró tölti ki)

A pályázat iktatószáma:

__________________________

(kiíró tölti ki)

A pályázatot 1 eredeti példányban „Lakossági gyümölcsfa- és díszfaigénylés” felirattal ellátott zárt borítékban a
Paksi Polgármesteri Hivatal (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) földszinti ügyfélszolgálatán személyesen,
valamint e-mailben az 1000fatpaksra@paks.hu címre elküldve kell benyújtani legkésőbb 2020. szeptember 14-től,
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig, munkanapokon 8.00-tól 16.00-ig, pénteken 8.00-tól 12.00-ig van lehetőség.
1. A PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI
Név:
Születési név (ha eltér):
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):
Telefon:
E-mail cím:
2. AZ ELHELYEZÉST BIZTOSÍTÓ INGATLAN ADATAI
Természetbeni cím:
Helyrajzi szám:
Ingatlan tulajdonosa1:

3/1. oldal
A pályázó aláírása_____________________________

A megfelelő hely(ek)re kérjük, tegyen „x” jelet

3. VÁLASZTOTT FAFAJ(TÁK)2:
Gyümölcsfák:
Cseresznye
Meggy
Szilva
Kajszibarack
Díszfák:
Ezüsthárs (Tilia tomentosa ’Sisi’)
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Skarlátvörös őszi lombszínű hibrid juharfa (Acer x Pacific Sunset)
Készlethiány esetén érdekelné a kiválasztottól eltérő egyed?
1:
2:

IGEN

NEM

Amennyiben a pályázó nem az ingatlan tulajdonosa, mellékletként kötelezően csatolandó a tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványa.
Egy pályázó, egy ingatlanjára legfeljebb 2 db fát igényelhet. Több meglévő ingatlan esetén is csak legfeljebb 2 db fa kérhető,
valamint nem igényelhető 2-nél több fa egy helyrajzi számra.
A PÁLYÁZÓ hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatok kezeléséhez

Az adatkezelés célja
A pályázathoz kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az Adatkezelőnek fel kell használnia a pályázatban résztvevő
személyek fenti adatait. Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a kérelemmel kapcsolatos pályázatok feldolgozását,
döntésre való előkészítését.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.
Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken
keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését,
vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett adatkezelésről, vagy adatainak más
adatkezelőhöz való továbbítását kérheti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy a
lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat
Nyilatkozatok, hozzájárulások

•

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat a pályázathoz kapcsolódó adminisztratív
kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, pályázat feldolgozás, hiánypótlás, döntés
előkészítés) teljesítése érdekében kezelje.

•

Nyilatkozom, hogy e dokumentumban foglaltakat tudomásul vettem, hozzájárulásomat önkéntesen teszem.

Kelt:

______________________________
A pályázó aláírása
Tulajdonosi hozzájárulás

3/1. oldal
A pályázó aláírása_____________________________

NYILATKOZAT

Alulírott _____________________________________________ név, mint a _______________________________________ című, _________________
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárulok a faegyedek megjelölt ingatlanon történő elültetéséhez.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
Ingatlan tulajdonosának
saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.)
Név:
Lakcím:
Aláírás:

2.)
Név:
Lakcím:
Aláírás:

3/1. oldal
A pályázó aláírása_____________________________

