
 
JELENTKEZÉSI LAP  

EB ÉS MACSKA IVARTALANÍTÁSI PROGRAM 2023 

Kérelmező állattartó neve:  

Lakó-, tartózkodási helye (bérlemény esetében a 
bérelt ingatlan címe) és az állattartás helye: 

 

Elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe): 
 

 

Milyen állat ivartalanítását kérelmezi? 
macska                             eb 

(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Az állat utolsó veszettség elleni oltásának 
időpontja: 

 

Eb esetében a beültetett transzponder (mikrochip) 
száma: 

 

Alulírott ……………………………., Budapest XX. ker. ………………………………………………… szám alatti lakos 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fenti címen …………………. óta életvitelszerűen tartózkodom. 
Kijelentem, hogy saját felelősségemre veszek részt a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által 
meghirdetett eb és macska ivartalanítási programban. 

Tudomásul veszem, hogy a program keretében az ivartalanítási műtétet kizárólag az az állatorvos végezheti, akivel az 
Önkormányzat megállapodást kötött, valamint az ivartalanítási programban történő részvételi jogosultság más jogosultra 
nem ruházható át. A támogatható igények teljesítése a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik, a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig. 

A jelentkező köteles az ivartalanítási műtét teljes összegének 30%-át a műtétet végző állatorvosnál megfizetni. A műtéti 
beavatkozás költségeinek fennmaradó 70%-át Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata fedezi. 

A jelentkezéssel egyidejűleg elfogadom a mellékelt adatkezelési tájékoztatót. 

Budapest, 2023. ……………………… 

………………………………………. 
állattartó 

Alulírott ……………………………………….. hozzájárulok a macska és eb ivartalanítási program keretében ahhoz, hogy 
az Önkormányzat az ivartalanítással kapcsolatban személyes adataimat a szükséges mértékben kezelje. 

Budapest, 2023. ……………………… 

…………………………………. 
állattartó 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLYA TÖLTI KI 
……………………………….., Budapest XX. kerület ………………………….………….…………………. szám alatti 
lakos állattartó jogosult Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által indított ivartalanítási programban 
részt venni.  

Az ivartalanítást végző állatorvos neve, elérhetősége:  

…………………………………………………………………………………………………....…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budapest, ………………………. 
 

…………………………….. 
aláírás, bélyegző 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Budapest XX. kerületi lakosok számára meghirdetett eb és macska ivartalanítási program lebonyolításához 

kapcsolódó adatkezelésről  

I. Közös adatkezelők megnevezése: 

a) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
székhely: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1. 
képviseli: Szabados Ákos polgármester 

b) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 
székhely: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1. 
képviseli: dr. Demjanovich Orsolya jegyző 

II. Adatfeldolgozó megnevezése (a műtétet végző állatorvos): 

Medvet Mediterrán Kft. 
székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 20. 4. em. 2. 
képviseli: Dr. Ragkousis Dimitrios 

III. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

  Gasztonyi Ildikó 
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
adatvedelem@pesterzsebet.hu 

IV. A kezelt személyes adatok köre: 

Az Adatkezelők az alábbi személyes adatokat kezelik: 
- az Ön neve, lakcíme (lakóhelye, tartózkodási helye), bejelentkezés időpontja, 
- az Ön elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe). 

V. Az adatkezelés célja: 

Budapest Főváros XX: kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletében eb és 
macska ivartalanítási program bevezetéséről döntött. A programban részt vevő, jogosult állattartók jelentkezés során megadott 
személyes adatainak a programban részt vevő állatorvos felé továbbítása a műtét elvégzésének időpontjáról való egyeztetéshez 
szükséges. A személyes adatok kezelése az ivartalanítás programra jelentkezőkkel, azaz az érintettekkel történő sikeres 
kapcsolatfelvételhez, egyeztetéshez és az ivartalanítási program lebonyolításához szükséges. 

VI. Az adatkezelés jogalapja: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű adat 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges). 
A személyes adatok kezelését Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének az eb és macska 
ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló 18/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének 2. § 3. és 4. pontja, a 3. § (3) 
bekezdése, valamint a 4. § írja elő. 

VII. Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelők a személyes adatokat azok átvételétől az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII. 28.) BM rendeletben az iratok megőrzésére, illetve selejtezésére meghatározott időtartamig kezelik. 

VIII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

A személyes adatai kezelésével összefüggésben az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a 
https://pesterzsebet.hu/ugyintezes-e-ugyintezes/ugyintezes/adatvedelem-gdpr/ oldalon elérhető Általános adatkezelési tájékoztató 
tartalmazza. 

IX. Egyéb rendelkezések: 

A személyes adatok kezeléséről az Adatkezelők adatkezelési nyilvántartást vezetnek. Az adatfeldolgozói feladatokat a Medvet 
Mediterrán Kft. látja el. 

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 

A személyes adatok védelméhez fűződő joga megsértése esetén az érintett a Budapesti Törvényszékhez fordulhat. Az érintettnek 
joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani: 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
honlap: https://naih.hu 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Budapest, 2023. január 24. 


