ADATSZOLGÁLTATÁSI LAP
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ
SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Azonosító: NAK-NY-170
Verzió: 1.0

2012. évi CXXVI. törvény 7. § (5) bekezdése szerint a Kamara tagja a törvény 7. § (2) bekezdés szerinti adatokról - a (2)
bekezdés a) pont an) és aq) alpontja, valamint a b) pont bh) és bk) alpontja kivételével - a tagsági viszony létrejöttét változás esetén a változást - követő harminc napon belül köteles nyilatkozni. Jelen nyomtatvánnyal az említett
nyilatkozattételnek tud eleget tenni a Kamara földművesnek minősülő tagja.

Gazdálkodó szervezet adatai
Teljes név*: ...................................................................................................................
Rövid név*: ...................................................................................................................

Belföldi cím adatok
Székhely*:



...................................................................................................

Telephely 1**:

 ..............................................................................................

Telephely 2**:

 ..............................................................................................

Fióktelep 1**:



...............................................................................................

Fióktelep 2**:



...............................................................................................

(Amennyiben 2-nél több telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezik, kérjük külön lap használatával
a címadatokat adja meg.)
Képviselet
Képviseletre jogosult neve*: ..........................................................................................
Lakcíme*:



............................................................................................

A képviseletre jogosult személy anyja neve*:………………………………

Jogelőd
Jogelőd neve: ...............................................................................................................
adószáma:

--

agrárkamarai nyilvántartási száma:
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Verzió: 1.0

Azonosítási adatok
Adószám**:

--

Bankszámlaszám**:………………………………………………………………………………

--
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 
Cégjegyzékszám**:

Bírósági nyilvántartási szám: ........................................................................................
Statisztikai azonosító**:……………………………………………………………………………


Iparkamarai nyilvántartási szám: 
MVH ügyfél azonosító szám, technikai azonosító**:

Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által nyilvántartott FELÍR azonosító**:


Egyéb szervezetnél fennálló tagság (pl.: Magyar Állatorvosi Kamarai, a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi Kamarai, a Magyar Vadászkamarai tagság, hegyközségi tagság, stb.) [a
szervezet nevének és nyilvántartási számának megadásával]: ................................................
Agrárkamarai nyilvántartási szám** ..............................................................................
Elérhetőségek
Telefonszám 1: ..........................................................................................................................
Telefonszám 2: ..........................................................................................................................
E-mail**: .....................................................................................................................................
Fax: ............................................................................................................................................
Értesítési cím*:



..........................................................................................................

Tevékenység adatai
A bejelentő által folytatott agrárgazdasági tevékenység köre (az összes Ön által folytatott 2012. évi CXXVI. törvény
mellékletei szerinti agrárgazdasági ÖVTJ, illetve TEÁOR számot adja meg)**:

......................................................................................................................................
TEÁOR kód bejegyzésének dátuma:
NAKlapot kérek: 

Igen


 Nem
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Azonosító: NAK-NY-170
Verzió: 1.0

 Nem

Igen

Mellékletként csatolom a földművesként történő nyilvántartásba vételemről szóló
dokumentumot.
Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen dokumentumban megadott
törvény általi elrendelésen alapuló adatkezelés alá nem eső adataimat (a * és **-al nem jelölt
adatokat) is a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban:
Kamara) kezelje. Az adatkezelés célja hogy a Kamara a jogszabályoknak – különösen a 2012. évi
CXXVI. törvénynek – megfelelő tagnyilvántartást vezethessen, továbbá a Kamara
szolgáltatásairól, a tagsági viszonyra vonatkozó információkról a Kamara a tagjainak értesítést
küldhessen. Az adatkezelés időtartama a jogszabályokban foglalt határidőig, valamint az érintett
hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásig tart. Tudomásul veszem,
hogy az adatkezelés során a Kamarának biztosítania kell, hogy az adatokat illetéktelen személy
ne ismerhesse meg, azokat a törvényben, illetve az alapszabályban meghatározottól eltérő célra
ne használják fel. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével
kapcsolatban a Kamarától tájékoztatást kérhetek, illetve azt hogy megadott adataimban történt
változást a 2012. évi CXXVI. törvény 7. § (5) bekezdése szerint 30 napon belül köteles vagyok
bejelenteni, és kérnem kell a kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy
törlését. Tudomásul veszem, hogy a Kamara az általa kezelt adatokat ellenőrzés céljából
összevetheti a más hatóságoktól, szervektől átvett adatokkal, és az így tudomására jutott
adatváltozást saját hatáskörében módosíthatja.
Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása
részemről önkéntesen történt.
Kelt: .............................

--
P.H.
Bejelentő aláírása:...................................
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