
A d a t v é d e l m i  T á j é k o z t a t ó  

 
Ügyfelek részére, telefonszámuk és e-mail címük hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 

 

 

1./ Adatkezelő megnevezése:  

 

DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-007690 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

Adószám: 12592201-2-07 

Statisztikai számjel: 12592201-3811-572-07. 

Elektronikus elérhetősége: https://www.deponia.hu/ 

E-mail: titkarsag@deponia.hu 

Telefon: +36 (22) 507-419 

Fax: +36 (22) 507-420 

Törvényes képviselő: Steigerwald Tibor ügyvezető, önállóan 

Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Kóródi Balázs 

  

2./ A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

 

személyes adat: telefonszám, e-mailcím 

 

az adatkezelés célja: Ezen adatok az Önnel való kapcsolattartás célját szolgálják, 

például ezen keresztül is jelezhetjük Önnek, ha a 

szolgáltatásunkban előre nem látható fennakadások 

következnek be, vagy szolgáltatásunkat előre nem látható 

okból eltérő időpontban tudjuk végezni és ezért egyeztetnünk 

szükséges, illetve hogy tájékoztassuk a szolgáltatást érintő 

egyéb változásokról.  

 
3./ Az adatkezelés jogalapja:  

 

A kapcsolattartási céllal megadott fenti adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, ami azt jelenti, 

hogy jelen tájékoztatóban foglaltak alapján Ön eldöntheti, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy telefonon, 

vagy e-mailen szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel. 

 

4./ Az adatkezelés időtartama: 

 

A megadott adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulását Ön bármikor 

visszavonhatja az 1./ pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén. Amennyiben Ön visszavonja a 

hozzájárulását, az nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.  

 

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, például azért, mert Önnek már nem a Depónia Nonprofit 

Kft. nyújtja a hulladékszállítási szolgáltatást, a kapcsolattartási adatait töröljük.  

 

 

 

 

mailto:titkarsag@deponia.hu


5./ Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

 

Az adatok továbbításra kerülnek társaságunk alvállalkozói (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. székhely: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. és a Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 8100, Várpalota, Fehérvári út 7.) részére kapcsolattartás 

céljából. 

 

6./ Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Önt az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozóan az alábbi jogosultságok illetik meg: 

 

- tájékoztatás kéréshez való jog, melynek keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken 

keresztül, tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk 

azokat, a tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül, de 30 napon belül, vagy nagy terjedelmű 

igény esetén 90 napon belül megadjuk, 

 

- helyesbítéshez való jog, mely alapján bármikor kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes 

adatát (pl. e-mail cím változás esetén), a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük, 

 

- tiltakozáshoz való joga alapján Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az 

esetben, ha azokat közérdekből, vagy azért kezelnénk, mert arra mérlegelésünk szerint azokat 

érdekeinkre tekintettel jogunk van, továbbá Ön írásban tiltakozhat az ellen is, ha az Ön 

személyes személyes adatát az Ön hozzájárulása nélkül bármely célból továbbítanánk, 

felhasználnánk. 

 

- törléshez való jog, mely alapján az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

bármikor kérheti, hogy töröljük személyes adatait, melyet 30 napon belül megteszünk – kivéve 

azon személyes adatait, melyeket pl. jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott időig 

kötelesek vagyunk kezelni. 

 

- korlátozáshoz való joga alapján a fentiek szerinti helyesbítésig, a törlés, vagy tiltakozás iránti 

kérelmének elintézéséig kérheti az adatainak korlátozását, mely esetben a tároláson kívül 

semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.  

 

- az adathordozhatósághoz való joga alapján Ön kérheti, hogy az Ön által, hozzájárulása 

alapján, vagy a szerződés megkötése érdekében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy arra, hogy a továbbítást mi 

megtegyük az Ön kérésére  

 

A fentiek szerinti kérelmeket a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adatainak 

hordozhatósága iránt az adatvedelem@deponia.hu e-mail címen is bejelentheti. 

 

Kérelmével a Depónia Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselőjét is keresheti az alábbi elérhetőségein: 

Név:  dr. Kóródi Balázs 

E-mailcím: adatvedelem@deponia.hu 

Telefonszám: 70/385-3051 

 

 

 



7./ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  Ön – 

választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 

8./ Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó további szabályokat: 

  

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, 

a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg.  

 

A hulladékszállítással összefüggő személyes adatkezelésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvényben talál további információkat. 

 

Székesfehérvár, 2018.05.25. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

