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TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

Ügyfélkör szerinti adatok
⃝

Őstermelő
⃝

Egyéni vállalkozó
⃝

Önkéntes
Személyes adatok
Családi név: ...................................................................................................................................
Utónév: ..........................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési idő, hely:

--.........................................................................

Belföldi cím adat
Lakhely:

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

Azonosítási adatok
Adóazonosító jele:



Őstermelői igazolvány szám:

 Kiállítás dátuma: --

Őstermelői igazolvány érvényessége:

--

Egyéni vállalkozói nyilvántartási számát:



A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai
azonosítóját: …………………………………….
Egyéb szervezetnél vezetett nyilvántartási szám: .........................................................................
Családi gazdálkodói nyilvántartási szám: ……………………………………………………
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Elérhetőségek
Telefonszám: .................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................
Levelezési cím:

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

Bankszámlaszám: ..........................................................................................................................

Tevékenység adatai
A bejelentő által folytatott agrárgazdasági tevékenység köre (az összes agrárgazdasági ÖVTJ számot adja
meg): ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Kamarai osztály:



Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adataimat a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: Kamara) kezelje. Az
adatkezelés célja hogy a Kamara egy olyan tagnyilvántartást vezethessen, ami alapján a tagjának nyújtott
szolgáltatást, a tagsági viszonyra vonatkozó értesítést küldhessen. Az adatkezelés időtartama a tagsági
jogviszony fennállásáig tart. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Kamara titoktartási kötelezettség körében
működő alkalmazottain kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy
személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Kamarától tájékoztatást kérhetek, illetve azt hogy a
regisztrációs lapon megadott adataimban történt változást 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 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: ………………………..,

--
Bejelentő aláírása: .........................................
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