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Szerzodesszam: «SZERZO DES»

HaszonkOlcson Szerzodes (2-5-2)
A csomagolasi hulladek gyujtesehez biztositott hulladekgyujto edenyrol

mely letrejott a

GYHG Gyori Hulladekgazdalkodasi
Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati
iizemeltetoje, Kozszoigaltat6 -

Nonprofit
Tarsulas

Kft. mint a Gyor
hulladekgazdalkodasi

Nagytersegi
rendszerenek

• kepviseli: Koronika Tamas iigyvezeto
• dm: HU 9023 Gyor, Bart6k Bela ut 29. fsz. 4.a.
• telefonszam: 96/888-500
• e-mail: info@gyhg.hu
• leveIcim: HU 9002 Gyor, Pf. 78.
• szamlaszam: OTP 11737007-20748500-00000000
• ad6szam: 24232643-2-08
• cegjegyzekszam: 08-09-024637
a tovabbiakban Kolcsonad6, valamint

Ugyfel nev:

• iigyfeIk6d:
• lakdm:
• levelezesi dm:
• telefonszam:
• e-mail:
• anyja neve:
• sziiletesi hely es ido:
• teljesitesi hely k6dja:
• teljesitesi hely dme:
a tovabbiakban Kolcsonvevo kozott a mai napon az alabbi feltetelekkel.

1. A Ko1csonad6 azonositast szolgal6 chip-pel es vonalk6dos matricaval ellatott 1 db 240 literes,
miianyag,- papir- es fern csomagolasi hulladek egyiittes gyiijtesere szolgal6 sarga fedelii miianyag
hulladekgyiijto edenyt a Ko1csonvevonek haszonkolcson jogcimen hasznalatba ad.

2. A Ko1csonvevo a hulladekgyiijto edenyt atveszi es kotelezettseget vallal arra, hogy azt
rendeltetesenek megfeleloen hasznalja es a Kolcsonad6 reszere megorzi. A Ko1csonvevo tudomasul
veszi, hogy a hulladekgyiijto edenyt hasznalatra masnak at nem engedheti.

3. A hulladekgyiijto edenyben csak az 1. pont szerinti hulladekok helyezhetok el oly m6don, hogy azok
a hulladekgyiijto edenyben kart ne okozzanak.

4. A Ko1csonad6 vallalja, hogy a hulladekgyiijto edeny termeszetes elhasznaI6dasa, vagy
rendeltetesszeru hasznalata kozbeni meghibasodasa eseten azt a meghibasodas merteketol fiiggoen
kijavitja vagy kicsereli. A Kolcsonad6 jogosult a hulladekgyiijto edeny megIetet, allapotat,
rendeltetesszeru hasznalatat a Ko1csonvevo zavarasa nelkiil ellenorizni.

5._Ko1csonvevo tudomasul veszi, hogy a hulladekgyujto edeny neki felr6hat6 okb61 tOrteno, hasznalatot
kor1litoz6, vagy akadaIyoz6 seriilese, elvesztese vagy megsemmisiilese eseten Ko1csonad6 feIe a Ptk.
vonatkoz6 szabalyai szerinti karterftesi felelosseggel tmiozik.
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6. Jelen szerzodes az alairasanak napjat61 kezdodoen hatarozott ideig hatalyos, mely idotartam
megegyezik a K6lcs6nad6 es a K6lcs6nvevo k6z6tti hulladekgazdalkodasi k6zszo1galtatasijogviszony
idotartamaval.

7. A szerzodes megsziinese eseten K6lcs6nvevo a hulladekgyiijto edenyt a K6lcs6nad6 reszere 15 napon
bellil k6teles visszaszolgaltatni.

8. K61cs6nvevo tudomasul veszi, hogy az Eur6pai Parlament es a Tanacs (ED) 2016/679 rendelete
(2016. aprilis 27.) a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben t6rteno
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramhisar6I, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivtil
helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet, a tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bek. b) es c) pontja
alapjan, a jelen szerzodeshez kapcsol6d6 jogviszony teljesitesenek celjab61 a szerzOdes alairasa vagy
teljesitese soran

a K6lcs6nvevo altaI atadott, vagy
a feladatokb61 ad6d6 sztiksegszenlsegbol a K61cs6nad6 tudomasarajutott

a szerzodes alairasahoz vagy teljesitesehez elengedhetetlentil sztikseges - a jelen szerzodes
megkoteseben vagy teljesiteseben szemelyesen kozremiikodo termeszetes szemelyek - szemelyes
adatait a K6lcsonad6 kezeli.

Ko!cs6nvevo kijelenti es szavatol azert, hogy valamennyi a fentiek szerint erintett szemely reszerol
felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen szemelyek szemelyes adatainak atadasahoz es kezelesehez
sztikseges jognyilatkozatokat megtegye.

Ko!csonvevo tudomasul veszi, hogy Kolcsonad6 a tudomasara jutott szemelyes adatok kezeIesevel
kapcsolatban, az adatkezelessel erintett szemelyt az Kolcsonvevo altaI megadott e-mail cimen
tajekoztatja. Ko1cs6nvevo k6telezettseget vallal arra, illetve felelosseggel tartozik azert, hogy a
megadott e-mail cim val6s, azt az erintett kizar61agosan hasznalja.

K6!csonad6 kijelenti, es vallalja, hogy a jelen szerzodeses jogviszony kereteben kizar6lag a GDPR
szahalyainak betartasaval kezeli a szerzodessel osszeftiggesben tudomasarajutott szemelyes adatot. Az
adatvedelmi tajekoztat6 elerheto a www.gvhg.hu. honlapon."

A Felek a szerzodest elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben egyezotj6vahagy6lag alairtak.

Gyor,2020.

GYHG Nonprofit Kft.

KoIcsonad6
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Ko1csonvevo

http://www.gvhg.hu.

