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A Petőfi Kulturális Ügynökséggel történő szerződéskötéshez szükséges adatok 

 

 

Amennyiben számlaképes (cég vagy egyéni vállalkozó)  

cégnév/egyéni vállalkozó neve: ……….………………………………......………………………….. 

székhely: ……………………………………………………………………………...............………………. 

adószám: ………..…………………………………………………………………................……………… 

cégjegyzékszám/ E.V. nyilvántartási szám: ……………………..…….....………………………. 

nyilatkozat KATA-s adózásról*: kisadózó (KATA)  / nem kisadózó 

a vállalkozás alanyi adómentes*: igen / nem 

bankszámlaszám: ……………………………………………………………………….............…………. 

külföldi bank neve és címe: ……………………………………….………………........………………. 

külföldi partner esetén – IBAN kód: …………………………………………….....………………… 

külföldi partner esetén: SWIFT kód: ……………………………….………………....……………... 

a számla: Forintos / EUR / egyéb valuta: ………………………….…………………....………….. 

cég esetén képviselő/aláírásra jogosult: ……………………………………………....…………… 

elérhetőség (e-mail cím, telefonszám): ………………………………………………....…………. 

levelezési cím (ha eltér a székhelytől): ……………………………….…………………....……….. 

 

*A csillaggal jelölt részek értelemszerűen aláhúzandóak. 

 

Amennyiben nem számlaképes (magánszemély) 

hivatalos név (személyi igazolványban szereplő):  

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

születési/leánykori név: …………………………………………………......…………………………… 

anyja születési neve: ………………………………………………….…………………........…………… 

születési hely, idő: …………………………………………………….………………….......……………. 

lakcím: ……………………………………………………………………..………………………...........……. 

levelezési cím (ha eltér a székhelytől): …………………….……………………………………….. 

magyar adóazonosító jel: ………………………………………….……………………….....…………. 

TAJ száma: ……………………………………………………………….…………………............………… 

bankszámlaszám: …………………………………………………..……………………........……………. 

külföldi bank neve és címe: …………………………………..………………………………....………. 

külföldi partner esetén – IBAN kód: ………………………………..…………………..……………  



 
 

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. 
1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

külföldi partner esetén – SWIFT kód: ……………………………………………………….………… 

törvényes képviselő neve (kiskorú esetében): ……………………………………..……………. 

nyugdíjas: nem / igen*, amennyiben igen, a törzsszám: ………………….…………….…… 

elérhetőség (e-mail cím): …………………………………………………...............................…. 

elérhetőség (telefonszám): ……………………………………………............................………. 

(Külföldi adóilletőségű partnerek esetében szerződéskötéskor illetőségigazolás 

benyújtására lesz szükség.) 

 

A Partner az adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül jelezni köteles a kapcsolattartó 

felé. 

A jelen nyilatkozatban közölt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelő a Petőfi Kulturális 

Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2, 

cégjegyzékszám: 01-10-141338, adószám: 29229158-4-43). Az adatkezelő a jelen nyilatkozatban közölt 

személyes adatokat az érintett és az adatkezelő közötti szerződéskötés, valamint a szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerint. Az adatok megőrzésének ideje a szerződés 

teljesítésétől számított kettő (2) év, számviteli dokumentumok esetében pedig az irányadó 

jogszabályokban megállapított megőrzési idő eltelte. 

 

Az érintettek a GDPR-ban meghatározott tájékoztatási, törlési, tiltakozási vagy egyéb jogaik 

gyakorlásának érdekében az adatkezelővel a info@petofiugynokseg.hu email címen, vagy az 

adatkezelő székhelyére címzett küldeményben vehetik fel a kapcsolatot. Bárminemű, az adatkezeléssel 

kapcsolatos panaszaikkal az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is 

fordulhatnak: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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