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1./ Adatkeze16 megnevez6se
oep6rute Hullad6kkezel6 6s Tetepiikistisztasigi Nonprofit KorlStolt Felel6ss6g( Tdrsasig
C6gjegyz6kszim:
Sz6khely:
Ad6szdm:
Statisztikai szdmjel:
Elektronikus el6rhet6s6ge:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Adatv6delmi tisztvisel6 neve 6s
el6rhet6s6ge:

Ttirv6nyes k6pvisel6k:

C9.07-09-007690
8000 Sz6kesfeh6rv6r, Stirh6z t6r 3.
L2592201-2-07
L259220L-38LL-57 2-07 .

https://www.deponia. hu/
titkarsag@deponia.hu
+36 (221 so7-419
+36l22l so7-42o
dr. K6r6di Balizs
Cim: 8000, Sz6kesfeh6rvir, Honvdd u. 1.
E-mail : adatvedelem@deponia.hu
Telefon: 701385-3051
Steigerwa ld Tibor ligyvezet6, tind l6an
I

Adatkezel6 jelen tdj6koztat6 ritjdn tesz eleget az Eu16pai Uni6 Altaldnos Adatv6delmi
Rendelete (Eur6pai Parlament 6s a Tandcs 20761679. szdm0 Rendelete) (tovdbbiakban GDPR)
szerinti e16zetes tdj6koztatdsi kotelezetts6g6nek.
Jelen adatkezel6si tSj6koztat6 id5beli hatdlya 2020.03.01-t5l visszavondsig tart. Visszavondsra
pelddul az irSnyad6 jogszabdlyok v6ltoz6sa, vagy az Adatkezel6 tevekenys6g6nek vdltoz6sa

b6vril6se, 6s [j adatkezel6si c6lok kijelol6se, vagy a kezelt adatok kcir6nek vSltozdsa adhat
okot. Adatkeze16 a visszavont tdj6koztat6val egyidej(leg rlj adatv6delmi tdjekoztat6t bocsdt
ki.

Jelen tdj6koztat6 ritldn Ont tSj6koztatjuk

a

szem6lyes adatai kezel6s6nek l6nyeges

ren del kez6sei 16l, ez6rt szlveskedjen figyel mesen elolvasni.

2.1 Az adatkezeltisre vonatkozo jogszab6iyok
Az On adatainak kezel6s6re vonatkoz6 alapvet6 szab6lyokat

az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 20161679 rendelete (2016. dprilis 27.1 a
term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben torten6
v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad dramldsdr6l, valamint a 95/a6/EK rendelet
hat6lyon kivril helyez6ser6l (SltalSnos adatv6delmi rendelet, a tovdbbiakban: GDPR),
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-

az informdci6s 6nrendelkez6sijogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l sz616 zOLt.6vi CXll.

tcirv6ny,
a fogyaszt6v6delem16l sz6l6 L997 .6vi CLV. torv6ny
a hullad6kr6l sz6l6 2OL2.6vi CLXXXV. trirv6ny
a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntartdsi 6s adatszolg6ltatdsi k6telezetts6gekr6l sz616
309/2074. (Xll. 11.) Korm. rendelet
a szdmvitelr5l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6ny (toviibbiakban: ,,5z6mvitelitv.")
a kozleveltdrakr6l 6s a magdnlev6lt5ri anyag v6delmer6l sz6l6 1995. 6vi LXVI. torv6ny
(a tovdbbiakban:,Ltv.")
Adatkeze16 tev6kenys6g6vel 6rintett teleptil6si 6nkormdnyzatok vonatkoz6
rendeletei, kiv6ve, ha azok tartalma el6bb felsoroltak rendelkez6seivel ritk<izn6nek

3./ Tartalomjegyz6k:
Az egyes adatkezel6sekre vonatkoz6 inform6ci6k6rt sziveskedjen kattintani a tartalomjegyz6k

megfele16 sordra:

s
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3.1. I(ozszolg5ltatdsi tev6kenys6g elletasaval cisszefti996 adatkezel6s
Ezen adatkezel6s elle n

6nnek ioea van tiltakozni!

Az adatkezel6s cilja: Hullad6kszillitCs k6zszolgiiltatSs v6gz6s6vel tisszefiigg6sben jogszabSlyban
foglalt nyilvdntart6si 5s adatszolgCltatisi kaitelezetts6gek teljesit6se
Adatkeze16 a hullad6kgazd;llkodiisi kdzszo lgii ltatdsi feladatok elldtiisiira a helyi tjnkormd nyzatokka I
kiizszolgilltatiisisze126d6st ktjt, az egyes ingatlanhaszndl6kkal, igy Onnel is irilsban dokumentdlja az On
iiltal ig6nybe vett szolgdltatiis param6tereit, valamint az On adatait.

A

hullad6kszaillitdsi ktizfeladat elldtiisa, a teljesit6s ztjkken6 mentes v6grehajtdsa sz6mldzdsa, 6s
elszdmolds, kapcsolattartds akaddlymentes lehet6s6ge 6rdek6ben az adatokat kezeli gyiirt6i
szoftve16ben, illetve pdf formiitumban 6s papir alapon tdrolja.

Az 0n adatainak e c6lb6l tort6n6 kezel6s6t a hullad6kr6l sz6l6 2Of2.6vi CUXXV. ttirv6ny 6s a
hullad6kkal kapcsolatos nyilviintartisi6s adatszolgiiltatiisi kotelezetts6gek16l sz616 309/2014. (Xll. 11..)
Korm. rendelet rendelkez6seire figyelemmel v6gezz k.
A hullad6kr6l sz6l6 20L2.6v1 CLXXXV. torv6ny a kdtelezetts6gek cimzettjei szerint kultjnbs6get tesz a
hullad6kkezel6s iillami feladatai, 6s a kozszolgdltat6 - mely a Dep6nia Nonprofit Kft. - eltal elldtand6

feladatok kdzdtt. Az iillamifeladatokat a t6rv6ny 32lA. 5-a, a kozszolgiiltat6i feladatokat a 41-45.5-ok
tartalmazzdk. Az dllami feladatok (pl. a dijsziiml:iziis) tekintet6ben a Dep6nia az NHKV Zrt.-vel kOzosen
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kezeli az

6n adatait, mig a

kcizszolgdltat6i feladatok

(pl. a hullad6klerak6 ed6nyek iitadiisa)

tekintet6ben 6niill6 adatkezel6.
A kezelt adatok kiire: n6v, lakcfm, szUlet6si id6 6s hely, nem term6szetes szem6lyek vonatkozdsdban
a k6pviseletre jogosult neve, mindk6t esetben a felhaszn;ildsi hely cime, tovdbbd a feladatelldtiishoz
sziiks6ges banki, foly6szilmlaegyenleg tovdbbii az informatikai rendszerekben egyedi azonosit6k

Az adatkezel6s jogalapja: Az

adatkezel6s az AdatkezelS 6ltal v6gzett kdz6rdek( feladat
v6grehajtiisdhoz sztiks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s e) pontja, 6s annak alapjiin a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. tOrv6ny 32lA5 (5a) bekezd6s)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a kozszolgiiltatiisi

szerzSd6s megsz0n6s6t, illetve

jogszabiilyban foglalt k6telezetts6geink teljesit6s6t kovet6 5 6v eltelt6ig kezelj0k.

Cimzettek k6re (adatfeldolgozSs, adattov6bbitis, ktiz6s adatkezel6s):

-

Ktiziis oddtkezelis

NHKv Nemzeti Hulladdkgozddlkoddsi Koordindli

6s

Vagyonkezel6 Zdrtkiiriien Miikitdf

R4szvinytdrsasdg (1036 Budapest, Lajos utca 103.) r6sz6re a hullad6kr6l sz6l6 2072.6vi CLXxxV.
torv6ny 32/A. 5-ban meghatdrozott Sllami hullad6kgazdiilkod;isi kozfeladat elldtiisa 6rdek6ben
toviibbitjuk az 0n adatait. Az adattovdbbitiis az NHKV iiltal i]zemeltetett Tdmeges SzdmlSz6 Rendszer
Grafikus megjelenit6si feltjletre ttirt6n6 feltijlt6s 0tjiin ttirt6nik. Az ilyen m6don az NHKV r6sz6re
iitadott szem6lyes adatok tekintet6ben az NHKV 6s a Dep6nia Nonprofit Kft. koztjs adatkezel6nek
min6siil.
A kdzos adatkezel6sre vonatkoz6an kotott megiillapodds l6nyeges elemei az aldbbiak:

Amennyiben az adatkezel6ssel kapcsolatban bejelent6st,6szrev6telt, panaszt kivdn tenni, fgy azt
T6rsasdgunk 5./ pontban leirt m6don 6s el6rhet6s6gein keresztail is megteheti. A kozos adatkezel6st
6rint6 k6rd6sekben 6rkezett megkeres6sek teljesit6se c6ljilb6l kozos kapcsolattart6k6nt az NHKV zrt.
adatv6delmi tisztvisel6j6t jelcilt6k ki a felek (el6rhet6s6gei: adatvedelem@ n hkv.hu, NHKV Nemzeti
H ullad6kgazdillkodilsi Koordini16 6s Vagyonkezel6 Zrt. 1036 Budapest, Lajos utca 103.)

Az adatkezel6k a szerzSd6sben kdtelezt6k magukat arra, hogy a kdzos adatkezel6si.ik sordn a
tev6kenys6giik kdr6ben megszerzett adatokat a mindenkor hatiilyos jogszabdlyoknak megfelelden
kizii16lag az adatkezel6si c6loknak megfelel6en kezelik,

A ktjzds adatkezel6ssel 6rintett adatokat az NHKV zrt. a sajdt szerver6n tdrolja, a Ttimeges Sziimliiz6
Rendszer Grafikus megjelenit6si feltiletet az NHKV Zrt. adatfeldolgoz6k6nt ig6nybe vett alviillalkoz6ja
a EUROMACC Kft. i.izemelteti.

Adotfeldolgoz6k
Onkormdnyzati lnformotikoi Kdzpont Nonprolit l(rt (8000 Sz6kesfeh6rviir, Honv6d u. 1., mely
informatikai szolgiiltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozz6f6rhet az 0n adataihoz,
DMS One Szolgdltdt6 is Tdndcsod6 Zrt. (lLt7 Budapest, lnfopark s6tdny 1. 1.6p.) mely informatikai
szolgiiltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsiln hozziif6rhet az On adataihoz,
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Servontes Szoltver Kft. (1L61 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgii ltat6k6nt
karbantartds, vagy fejlesztds kapcsdn hozzdf6rhet az on adataihoz,
vdtpdlotdi Hullddikgazddlkoddsi Kfi. (8100 Viirpalota, Fehdrviiri tit 7.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft.
helyett 6s nev6ben, ktizszolgiiltat6i alviillalkoz6k6nt teljesiti a kozszo lgii ltatilst a m(krid6si tertilet6be
tartoz6 teleptil6seken
Velencei-tovi Hullddikgazddlkoddsi Nonprofit Kft. 12484 Agird, Giirdonyi G. u.34-38.) aki a Dep6nia
Nonprofit Kft. helyett 6s nevdben, kozszolgdltat6i a lvii lla lkoz6k6nt teljesiti a kozszo lgii ltatdst a
mijktid6si terUlet6be ta rto26 telepiil6seken
Continus Nova Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sdrhdz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisi{b6l
ell6tja az Ugyf6lszolgii lati feladatokat

Az ingatlan helye szerinti Onkormdnyzat vonatkoz6 rendelete alapjdn Adatkezel6 a feladat;lnak
teljesit6se 6rdek6ben nyilvdntartott adatokat toviibbithatja az illet6kes 0nkormdnyzatna k.
Egy6b inform6ci6k:
Az adatkezel6s kdtelez6, azt jogszabiily irja el6 a kozszolgd ltatiis teljesit6se drdek6ben.
Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet 16sz6re nem
Az adatok nem k6pezik alapjiit

automatiziilt dont6shozata

lna k, vagy

tovilbbitjuk

profilalkotiisnak

Az 6n iogai (r6szletesen ezek16l a 4, pontban olvashat):

0n k6rheti

az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozz;if6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, tdrl6s6t, az adatok kezel6s6nek korliitozdsdt, megilleti a tiltakoziis joga 6s az
adatkezel6ssel kapcsolatos panasztdteli, 6s jogorvoslathoz val6 jog.

3.2.KozszolgAltatisi tev6kenys6ggel osszeftigg6 sziimlak kiiillit6sAhoz sztiks6ges
adatkezel6s
Az adatkezel6s c6lja: kdzszolgiiltatdsi tev6kenys6ggel Osszefugg6 szdmldk tdroldsa, 6s rij sz;imhik
kiiillitdsa 6rdek6ben tort6n6 adattovilbbitils. Adatkeze16 az dltala - ktizszolgdltatdsi dij megfizet6se
iriint kibocsiitott sziimlilkat a kiiillitdsuk formdtumdban (PDF formdtumban 6s adott gydrt6i szoftver
formdtum6ban Adatkezel6 sz6khely6n taldlhat6 szerver6n, 6s papiralapon) elkiilonitve tiirolja. Az
NHKV Nemzeti Hulladekgazddlkodiisi Koordinil16 6s Vagyonkeze16 Zdrtk6r(en M(kod6
R6szv6 nytd rsa sdg r6sz6re az dltala kibocsiitand6 kozszolgdltat6si sz;imldkhoz toviibbitjuk az On adatait
a vonatkoz6 jogsza bdlyok alapjdn

A kezelt adatok ktire Az on neve, lakcfme, a felhaszndldsi hely cime, dijfizet6sre vonatkoz6

inform6ci6k

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a munk6ltat6 szdmdra jogszabiilyban el6irt sz6ml6z6si
k6telezetts6gek teljesit6s6hez szuks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, Art.78.5 (3),Szilmviteli
tv. 16e. 5 (1)-(2).
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sziimviteli tv. 169.5 (1)-(2) bekezd6s6re tekintettel 8 6vig

kezeljiik.
Cimzettek k6re (adatfeldolgozis, adattov6bbit6s, ktiztis adatkezel6s):

tis Vagyonkezel$ Zdrtkiiriien Miik6d6
(1036
Riszvingdrsosdg
Budapest, Lajos utca 103.) mely 6nii116 adatkezel6k6nt a kozszolgdltatds
ellen6rt6kdt sziim ldzza,
Onkormdnyzati lnlormatikai Kiizpont Nonprotit frt (8OOO Szdkesfeh6rviir, Honvdd u. 1., mety
informatikai szo lgii ltat6 k6 nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzSf6rhet az 6n adataihoz
Seryontes Szofiver Kfi. (1151 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgiiltat6k6nt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az On adataihoz
Vdrpalotai Hullodikgozddlkodrirsi Kft. (8tOO Vdrpalota, Feh6rviiri Ut 7.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft.
helyett 6s nev6ben, kdzszolgiiltat6i alviillalkoz6k6nt teljesiti a k0zszo lgii ltatiist a m(kdd6si teriilet6be
NHKV Nemzeti Hulladikgozdtilkodtdsi Kootdindl6

ta rto26 telepii16seken

Velencei-tavi Hullodikgozddlkodttsi Nonprcfit Kfi. 12484 Agdrd, G;irdonyi G. u. 34-38.) aki a Dep6nia
Nonprofit Kft. helyett 6s nev6ben, ktizszolgiiltat6i alviillalkoz6k6nt teljesiti a kOzszolgdltatiist a
mf ktjd6si terUlet6be tartoz6 telepU16seken
Continus Nova Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvdr, S6rhdz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisdb6l
elliitja az ti gyf6lszo lgii la t i feladatokat

Egy6b informiici6k:
Az adatszolgdltatiis 6s az adatkezel6s jogszabiilyi e16irdsra

tekintettel kdtele26.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet 16sz6re nem
Az adatok nem k6pezik alapjdt

toviibbitjuk.

automatiziilt diintdshozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4, pontban olvashat):

On kdrheti az adatkezel6t6l az dnre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozziif6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok keze16s6nek korldtoziisiit, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
panasztdteli, 6s jogorvoslathoz va16 jog.

3.3. Egy6b vdllalkoz6si tev6kenys6ggel risszefiigg6 (ed6nyb6rle! egyedi sz.illitiisJ

adatkezel6s
Az adatkezel6s c6lia: Hullad6ksziillitiissal 6sszefi,igg6 egy6b viillalkozdsi szerz6d6sek teljesit6se.
Adatkeze16 hullad€ksziillit;isi tevdkenys6g elv6gz6s6re, illetve kont6nerb6rl6sre ktjt szerz6d6seket,
amelyeknek teljesitdse 6rdek6ben egyes adatok kezel6se 6s az ugyfelek nyilvdntartiisa
elengedhetetlen.
A kezelt adatok ktire: az On csaliidi 6s ut6neve, lak6helye, a felhaszndldsi hely cime, a szdmldzdsra 6s
dijfizet6sre vonatkoz6 adatok amennyiben az ellen6rt6ket utaldssal fizeti, rigy a bankszdmla szdma
Az adatkezel6s iogalapia: Az adatkezel6s az On dltal
6 cikk (1) bekezd6s b) pontja).

ktjtdtt szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges (GDpR

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a sze126d6sb6l szdrmaz6 jogok ds kijtelezetts6gek el6vii16s6ig
kezeljUk

Cimzettek ktire (adatfeldolgozCs, adattoviibbit6s,.ktizds adatkezet6s):
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ryt (8000 Sz6kesfeh6rvdr, Honv6d u. 1., mely
informatikai szo lgii ltat6 k6 nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsiin hozziif6rhet az on adataihoz
DMS One Szolgdhat6 is Tandcsadd Zrt. (1117 Budapest, tnfopark s6tiiny 1. t.6p.) mely informatikai
szolgii ltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsiin hozziif6rhet az On adataihoz
dnkormdnyzati lnformatikoi Kiizpont Nonprclit

Servdntes Szofiver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgiiltat6kdnt
karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcsiin hozzdfdrhet az On adataihoz
continus Nova Kft. (8000 5z6kesfehdrviir, Scirhdz t6r 3.) aki a Dep5nia Nonprofit Kft. megbiziisilb6l
elliitja az iigyf6lszolgdlati feladatokat

Egy6b informiici6k:

Az adatszolgiiltatds nem k<itelez6, de a szerz6d6s meBkdt6s6hez sztiks6ges, ez6rt amennyiben az
adatokat nem bocsdtja rendelkez6s[inkre, ugy a szerz6d6s megkdt6s6re sem keriilhet sor.
Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re nem
Az adatok nem k6pezik alapjiit

toviibbitjuk.

automatiziilt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok ttirl6s6t, vagy kezel6s6nek korliitoz:isdt, megilleti az adathordozhat6sdg joga
6s az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszt6teli, 6s jogorvoslathoz va16 .iog.

3.4. Egy6b vdllalkoz6si tev6kenys6ggel risszefri996 szriml:ik kiiillit6s;ihoz

szriks6ges adatkezel6s
Az adatkezel6s c6lla: 5z6mliziis, sziimliik t:irol6sa, Adatkeze16 minden olyan tev6kenys6ge utdn, mely
nem dij- 6s t6rit6smentes, sziimldt dllit ki.6s szdmldkat fogad be. Az adott megiilla podiist6l,
szerz6d6st6l f0996en a sz6mlSzds elektronikusan, vagy papiralapon t6rt6nik.
Adatkezel6 az elektronikus sziiml6kat PDF formdtumban 6s adott gy5rt6i szoftver formiitumdban

Adatkeze16 sz6khely6n taldlhat6 szerve16n, elkuldnitve t6rolja. Adatkeze16 a biztonsigos
adatmeg6rz6s c6ljiib6l, valamint 6rintettek iratbetekint6si jogdnak biztositiisa v6gett az egyes
szdmldkat papiralapon td rolja
A kezelt adatok ktire az On s26mldn szerepl6 adatai (neve, lakcime, igdnybe vett szolgiiltatiis adatai)

Az adatkezelds jogalapla: Az adatkezel6s az Adatkezel6 szdmdra jogszabdlyban el6irt sziimliiz6si
kotelezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, Art. 78. 5 (3).
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sziimviteli

tv. 169.

S

(1)-(2) bekezd6s6re tekintettel 8 6vig

kezeljtik.

cimzettek kdre (adatfeldolgoz5s, adattovabbites, k6ztis adatkezel6s):

dnkormdnyzati lnlormatikai Kazpont Nonqonit ryt.

(8OOO Sz6kesfeh6rvdr,

Honv6d u. 1., mely

informatikai szolgiiltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcs:in hozziif6rhet az On adataihoz
DMS One Szolgdkotd Cs Tondcsdd6 Ztt (1117 Budapest, lnfopark s6tiny 1. 1.6p.) mely informatikai
szolgiiltat6k6nt karbantartds, vagy fejlesztes kapcsdn hozzdf6rhet az On adataihoz
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Servdntes Szoltver Kfi. (1151 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgiiltat6k6nt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz
Continus Nova Xft. (8000 Sz6kesfeh6rviir, Srirh6z t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbfz:isiib6l
elliitja az tigyfdlszolgdlati feladatokat

Ery€b informScl6k:
Az adatszolgdltatiis 6s az adatkezel6s joBszab.ilyi e16irdsra

tekintettel kotele26.

Az adatokat harmadik orsziigba, vagy nemzetk<izl stervezet 16szdre nem toviibbitjuk.
Az adatok nem k6pezlk alapjiit automatizdlt d6nt6shozata lna k, vagy profilalkotiisnak.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korliitoz6siit, megilleti az adatkeze16ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz va16 jog.

3.5. Kovetel6skezel6s, kintl6v6s6gek nyilvdnta.t6sa
Ezen adatke zel6s ellen 6nnek iosa van tiltakozni!
Az adatkeze16s c6lja: Ktivetel6skezel6s, ktivetel6sek nyilv6ntartisa. Adatkezel6 az egy6b vdllalkozdsi
tev6kenys6gei alapjiin kibocsiitott szdmldivalosszeftigg6sben, az 6ves beszdmol6 elk6szlt6s6hez k l6n
nyilvdntart6st vezet azon sziimliii16l, melyek ellen6rterkdt nem fizett6k meg 16sz6re. A szolgdltatdsok

dijait meg nem fizet6 ad6sokkal szembeni kiiveteldsei 6rv6nyesit6se drdek6ben - az ehhez f(26d6
jogos 6rdek6b6l-jogi eljdriisokat (fizet6si meghagyiis, per, v6grehajtiisi eljiirds) kezdem6nyezhet, mely
sz0ks6gszerfien egyiitt jiir a szem6lyes adatok e c6lb6l tort6n6 kezel6s6vel.
A kezelt adatok k6re n6v, lakcim, szi.iletdsi id6 6s hely, anyja neve, felhaszndlSsi hely, a szdml;izdsra 6s
dfjfizet6sre, valamint a fenniil16 tartozdsra vonatkoz6 adatok
Az adatkezel6s jogalapia: Az adatkezel6s az Adatkezel6 jogos 6rdeke, mely jelen esetben az eltala
nyijtott szolgiiltatiisok ellen6rt6k6nek megt6rit6se (GDpR G cikk (1) bekezd6s f) pontja)
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat hiitral6k kiegyenlit6s6ig, vagy az ig6nyek el6v0l6s6ig (5 6v)

kezeljiik.
Cimzettek k6re (adatfeldolgozds, adattov6bbitiis, k6ztis adatkezel6s):
Az adatokat a jogi eljdrdsokat lebonyolit6 kdzjegyz6k, bir6siigok, v6grehajt6k 16sz6re toviibbithatjuk.

A

Servantes Szoltver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgiiltat6k6nt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz.
Continus Nova Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvdr, Siirhiiz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l
elliitja az Ugyf6lszolgillati feladatokat

A kiivetel6sek behajtiisdhoz egyediesetben iB6nybe vehetjiik a Credit Control Menedzsment

Korldtolt

Felel6ss6gfi T5rsasdg (sz6khely: 1138 Budapest, Madardsz Viktor u. 47-49. szolgiiltatdsdt, mely
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adatfeldolgo26kdnt, kizii16lag a Dep6nia Nonprofit Kft. utasitdsai szerint eljdrva v6gezhet kovetel6sbehajtdsi tevdkenys6get.
Egy6b inform5ci6k:

Az adatkezel6s nem k<itelez6, az a Dep6nia Nonprofit Kft. jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6se miatt
sziiks6ges
Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetktizi szervezet 16sz6re nem
Az adatok nem k6pezik alapjiit

toviibbitjuk.

automatizillt dtintdshozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az 0n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6

szem6lyes adatokhoz va16 hozziif6r6st, az adatok
helyesbitds6t, 6s torl6s6t, az adatok kezel6s6nek korliitoziisiit, tiltakozhat az adatkezel6ssel szemben,
megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszt6teli, 6s jogorvoslathoz va16 jog.

3.6. Ugyf6lszol96lat, Panaszkezel6s
Az adatkezel6s c6lia: Az Adatkezel6 az 6rintett Ugyfelek r6sz6r6l 6rkez6 panaszokat, reklamdci6kat
minden esteben a vonatkoz6 jogszabiilyi 6s szerz6d6ses el6iriisoknak megfelel6en kivizsgiilja 6s
6rdemben vdlaszol, illetve meghat6rozott esetekben a vdlaszad6st megtagadja.
El6bbi jogi ktjtelezetts6B igazoldsak6nt, illetve jogszabiilyi kdtelezettseg teljesit6s ktj16ben Adatkezel6
panaszkezel6s6t 16szletesen dokumentdlja, 6s me96rzi elektronikusan 6s papir alapon.

A kezelt adatok ktire: az tigyf6l (6s ha ett6l elt6r, az adatktiz16) neve, telefonos panaszbejelent6s
esetdn az 6rintett hangiii16l k6szult felv6tel, az 6rintett e-mail cime, telefonszdma, telepiil6s 6s lakcim,
a panaszban megadott, e16re nem meBhatdrozhat6 toviibbi adatok
Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s az Adatkezel6 szdmdra jogszabillyban el6irt kotelezetts6g
teljesit6s6hez sz ks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, a fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi
CLV. torv6ny t7

/A.i-al

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a panasz megvdlaszolds:it ktjvet6 5 dvig kezeljUk.

clmzettek ktire (adatfeldolgoz6s, adattovabbitSs, k6ztis adatkezel6s):
Amennyiben a panasz alapjdn sor kerul b6k6ltet6 testiilet, fogyaszt6v6delmi hat6siig, bir6siig el6tti
eljiirdsra, igy 16szUkre az adatokat toviibbitjuk.

Hellovoip Kfi. (2230 Gyomr6, Hatdr u. a/a L/Z.I mely a telefonon 6rkezett panaszok rtiBzit6s6re
szolg;il6 k6zponttal 6sszef0gg6 informatikai szolgdltatdsokat nyijtja,6s fejleszt6s, vagy karbantartds
eset6n hozzdf6rhet az On adataihoz.

DMS One Szobdltdtd is Tdndcsadd Zrt. L1LT Budapest, lnfopark s6tiiny 1. 1.6p. iratkezel6
szoftver6ben tort6nik a panaszok kezel6se, igy e szolgiiltat6 fejleszt6s, vagy karbantartds eset6n
hozzdf6rhet az On adataihoz.

Vdrpolotai Hulladikgozddlkodtisi Klt. (8100 Viirpalota, Feh6rv:iri [t 7.) r6sz6re toviibbithatjuk az
adatokat, amennyiben On az dltala ell6tott telepi.il6sen veszi ig6nybe a szolgdltatAst
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Velencei-tavi Hulladikgozdtdlkoddsi Nonprolit KIt. (2484 Agiird, Gdrdonyi G. u. 34-38) r6sz6re
toviibbithatjuk az adatokat, amennyiben On az dltala ell6tctt teleptil6sen veszi i96nybe a szolgdltatdst
Continus Nova Kft. (8000 5z6kesfeh6rvdr, Sdrhdz tdr 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiz6siib6l
elliitja az iigyf6lszolgiilati feladatokat

Egy6b

informici6k:

Az ada tszo lgd ltatds 6s az adatkezel6s jogszabiilyi el6irdsra

tekintettel kdtele26.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetk6zi szervezet rdsz6re nem
Az adatok nem k6pezik alapj:it automatizdlt dont6shozata lna k, vagy

p

tovdbbitjuk.

rofila lkotdsna k.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4, pontban olvashat):

0n k6rheti

az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozziifdr6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korldtoziisdt, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszt6teli
6s

jogorvoslathoz

va16

jog.

3.7. Kapcsolattartiis 6rdek6ben tort6n6 adatkezel6s
Az adatkezel6s c6lja: Nem kdtelez6en megadand6 adatok, melyek a kapcsolattartds c6ljiit szolgdljiik,
kizii16lag abban az esetben, ha 0n ezt ig6nyli,6s az adatkezel6shez hozzdjdrul.
P6ldiiul ezen csatorniik ig6nybev6tel6vel rovid 0ton isjelezhetjilk Onnek, ha a szolgdltat5sunkban el6re
nem liithat6 fennakad5sok kdvetkeznek be, vagy ha az On iiltal lg6nyelt szolgii ltatdssa I kapcsolatban

eByeztetnUnk sztiks6ges. Ugyanakkor 0n is fordulhat hozziink e-mailben
kapcsolatos bejelent6seivel, informici6s ig6nyeivel.

a

szolgd ltatdsu

n

kka

I

A kezelt adatok k6re: az 0n neve, e-mail-cime, telefonszdma
Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezeles az

0n hozziijiiruliisdn alapul

(GDPR 5 cikk (1) bekezd6s a)

pontja).

Az adatkezel6s idStartama: Az adatokat a hozzdjdrulds visszavondsdig, de legfeljebb a szerz6d6s
megszfi n6s6lg t5roljuk.
Cimzettek k6re (adatfeldolgozis, adattovSbbitds, ktiziis adatkezel6s):

Hellovoip Kft. (2230 Gytimr6, Hatdr u.4la L/2.1
DMS One Szolgdltatd Es Tdndcsodd Zrt. (7L77 Buciapest, tnfopark s6tiiny 1. t.6p.)
Vdrpalotai Hulladikgozddlkoddsi Kft. (8100 Viirpalota, Feh6rviiri rit 7.) r6sz6re toviibbithatjuk az
adatokat, amennyiben 0n az dltala elliltott telep0l6sen veszi ig6nybe a szolgdltatdst
Velencei-tovi Hulladdkgazddlkoddsi Nonprofit Kfi. 12484 Agdrd, Giirdonyi G. u. 34-38) r6sz6re
toviibbithatjuk az adatokat, amennyiben on az dltala ell6tott telepUl6sen veszi ig6nybe a szolgdltat5st
continus Nova Kft. (8000 5z6kesfeh6rviir, Sorhiiz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l
elldtja az iigyf6lszolgdlati feladatokat

t2

Egy6b informiici6k

- jelen tiij6koztat6ban foglaltak megismer6s6t ktivet6 6nk6ntes hozziij;iruldson alapul. A hozziijiiruliisrit biirmikor visszavonhatja, azonban a hozziijiiruliSs
visszavondsa nem 6rinti a visszavonds el5tti adatkezel6s jogszer(s6g6t.
Az adatszolgiiltatds nem kdtelez6, az az On

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet 16sz6re nem tov6bbitjuk.
Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizdlt dijnt6shozatalnak, vagy

p

rofila lkotilsna k.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

0n k6rheti az adatkezel6t6l az onre vonatkoz6

szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok torl6s6t, vagy kezel6sdnek korliltozdsiit, megilleti az adathordozhat6siig joga
6s az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.8. Nem mag6nszem6ly Ugyf6l dltal megadott kapcsolattart6i adatok kezel6se
(GDPR 14. cikke szerinti tdj6koztati{s)
Ezen adat kezel6s ellen 6nnek iosa v n tiltakozni!
Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkeze16 6ltal nem magiinszem6ly Ugyfel6vel

k6tdtt szerz6d6sben az Ugyf6l

kapcsolattart6t jeltilhet meg, akinek az adatait annak 6rdek6ben kezeljtik, hogy az Ugyf6llel k<itott
szerz6d6st teljesithess0k.
A kezelt adatok ktire: n6v, telefonszdm, e-mail cim,
Az adatkezel6s logalapja: az Adatkezel6 .logos 6rdeke (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s f) pontja), mety szerinti
jogos 6rdek az AdatkezelS iiltal k6tiitt szerz6d6s teljesit6se.

Az adatkezel6s id6tartama: tij kapcsolattart6 kijeldl6s6ig, ennek hidnydban a sze126d6s teljesit6s6b6l
szdrmaz6 jogok 6s kdtelezetts6gek el6vUl6s6ig

Az adatok forrisa: Az adatokat az Ugyf6l adja meg a szerz6d6sben, amelyben Ont jelolte
kapcsolattart6nak.
Cimzettek kiire (adatfeldolgoziis, adattovabblt6s, k6ztis adatkezel5s):
DMS One Szolgtiltatd es Tondcsod6 Zrt. (71t7 Budapest, tnfopark sdtilny 1. t.6p.)
Continus Nova Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sorhiiz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l

elliitja az i.]gyf6lszo

Egy6b

lg ii

lat i

feladatokat

informici6k:

Az adatkezel6s nem kcitelez6.
Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetk6zi szervezet 16sz6re nem tovdbbitjuk.
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Az adatok nem k6pezik alapjiit automatizdlt dtint6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozziif6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok td116s6t, vagy keze16s6nek korliitoziis:it, tiltakozhat az adatkezel6s ellen, 6s
meBilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz va16 jog.

3.9. R6szletfizet6si megillapoddssal osszeftigg6 adatkezel6s
Az adatkezel6s c6lja: R5szletfizet6si megiillapodds megktit6se, Amennyiben a szolgdltatdst i96nybe
vev6 Ugyf6l huzamosabb ideig nem fizeti meg a r6sz6re kisziiml5zott dijat, rigy Adatkeze16 egyedi
m6rlegel6s alapjdn rdszletfizet6si kedvezm6nyben 16szesitheti, melyet meg6llapoddsban riigzitenek a
felek, ehhez sziiks6gszerUen kapcsol6dik a szem6lyes adatok kezel6se.
A kezelt adatok ktire: az On neve, lakcime, felhaszniil:isi hely, a sziimliizisra 6s dfjfizet6sre, valamint
fennd ll6 tartoziisra vonatkoz6 adatok

a

Az adatkezel6s logalapja: Az adatkezel6s az On iiltal k6t6tt szerz6d6s tel.iesit6sdhez szi.iks6ges (GDPR
6 cikk (1) bekezd6s b) pontja).
Az adatkezel6s iddtartama: Az adatokat a hdtral6k kiegyenlit6s6ig vagy az ig6nyek el6viil6s6ig (5 6v)

kezelj0k

Cimzettek ktire (adatfeldolgoz6s, adattoviibbitds, ktiztis adatkezel6s):

,ft. (8OOO Sz6kesfeh6rviir, Honv6d u. 1., mely
informatikai szolg6ltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az On adataihoz,
DMS One Szolgtiltdtd is Tandcsodd Zrt. (7117 Budapest, tnfopark s6tiiny 1. 1.6p.) mely informatikai
szolgdltat6k6nt karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcsiin hozzdf6rhet az On adataihoz.
continus Nova Kft. (8000 sz6kesfeh6rv5r, sorhdz t6r 3.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l
elldtja az Ugyf6lszolgiilati feladatokat
dnkormdnyzati lnlormatikoi Kiizpont Nonprcfit

Egy5b

informici6k:

Az adatszolgiiltatds nem kdtele26, de a 16szletfizet6si megiillapodiis megkot6s6hez sziiks6ges, ez6rt
amennyiben az adatokat nem bocsdtja rendelkez6stinkre, 0gy a szerz6d6s megkcit6sdre sem keriilhet
sor,
Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkiizi szervezet r6sz6re nem

toviibbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjiit automati26lt daint6shozatalnak, vagy profila lkotdsna k.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4, pontban olvashat):

on k6rheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6

szemdlyes adatokhoz val6 hozziif6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok ttirl6s6t, vagy kezel6s6nek korliitoz;istit, megilleti az adathordozhat6siig joga
6s az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszt6teli, 6s jogorvoslathoz vat6 jog.

L4

3.10. Az iroda6ptiletbe tort6nS be16ptet6s nyomon kovet6se
Ezen adatke zel5s ellen 6nnek ioea va n tiltakoznit

Az adatkezel6s c6lla: az iroda6pUletbe tdrt6n6

be16ptet6s nyomon kijvet6se. Adatkezeld

a

Sz6kesfeh6rviir, Sorhiiz t6r 3. szilm alatti iroda6ptilet6ben az iigyf6lforgalom el6l elzdrt 6pUletr6szek
biztonsiiga 6rdek6ben papiron rdgziti a bel6p6k adatait.
A kezelt adatok k6re n6v, bel6p6s idSpontja

Az adatkezel6s iogalapja: Az adatkezel6s az Adatkezel6 jogos 6rdeke, mely jelen esetben az
iroda6ptilet biztons6ga, vagyonbiztonsiig, jogs6rt6 cselekm6nyek mege16zdse 6s felderit6sUk
megkdnnyit6se (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s f) pontja)
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat 24 6ra eltelt6vel t<irdlj0k.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovabbit6s, ktiztis adatkezelis):
Continus Nova Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sdrh:iz t6r 3.) aki adatfeldolgoz6k6nt a Dep6nia Nonprofit
Kft. megbiziisiib6l m(kddteti a recepci6t

Egy6b informiici6k:

Az adatkezel6s nem kotelez6, az a Dep6nia Nonprofit Kft. jogos 6rdek6nek 6rvdnyesitese miatt
sz[iks6ges
Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetktizi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.
Az adatok nem k6pezik alapjiit

automatiziilt ddntdshozatalnak, vagy profila lkotd

sna k.

Az 6n jogai (r6szletesen ezek16l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6sdt, 6s ttjrl6s6t, az adatok kezel6s6nek korldtozdsdt, tiltakozhat az adatkezel6ssel szemben,
megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszt6teli, 6s jogorvoslathoz val6 jog.
3.1. L.

Atvett hullad6k nyilvantartesa

Az adatkezel6s c6lja: Atvett hullad6k nyilvii

Adatkezel5t tev6kenys6g6vel 6sszefU996sben
adatszo lgii ltatiisi ktitelezetts6g terheli melynek teljesitdse 6rdek6ben Adatkezel6 vonatkoz5
el6irdsoknak megfelel6 lerak6i nyilv6ntart6st kaiteles vezetni.
nta rtd sa.

A kezelt adatok k6re Az 6n neve, felhasznd16i helye,
leirdsa

gdpjirm( forgalmi rendszdma, lerakott hullad6k

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a Dep6nia Nonprofit Kft. szdmdra jogszab6lyban e16irt
nyilviintartisi 6s a d atszo lgd ltat6si kotelezetts6gek teljesit6s6hez sz0ks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s
c) pontja), 309/2OL4. (XIl.L1..) Korm rendelet)
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a hullad6k lerakdsdnak 6v6t k6vet6 8 6vig kezelji.ik.
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Cimzettek ktire (adatfeldolgoz6s, adattov6bbites, ktiztis adatkezel6s):

A

m6rlegprogramot fejleszt6 adatfeldolgoz6 karbantartds, hibaelhdritds sordn esetlegesen
hozzdfdrhet az on adataihoz.
Egy6b informdci6k:

Az adatszolgdltatiis 6s az adatkezel6s jogszabdlyi e16irdsra

tekintettel k6telez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetktizi szervezet r6sz6re nem

tovdbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatiziilt diint6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4, pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az dnre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korliitozdsiit, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz va16 jog.

3.12. Kamerds megfigyel6s vagyonv6delmi 6s t[izv6delmi c6lb6t
Ezen ada tkezel6s ellen 6nnek iopa v n tiltakozni!

Az adatkezel6s cdlja: t(zv6delem, vagyonv6delem, szem6lyi biztonsiig, objektumv6delem biztositiisa
elektronikus megfigyel6rendszer alkalmazdsa ritjiin. Adatkeze16 az iiltala birtokolt ingatlanokat, az

a

hullad6kfeldolgoz6 telepeket az dltala telepitett
kamerarendszerrel figyeli meg. A felv6telek kezel6s6re a betekint6sre vonatkoz6an AdatkezelS kiilon
szabdlyzattal rendelkezik, mely megtekinthet6 az Adatkezel6 sz6khely6n.

azokban elhelyezett vagyontdrgyakat,

Az adatkezel6s pontos leirdsdt

a

megfigyelt teriiletek hatdrdn elhelyezett kiiltin tiij6koztat6

ta rtalmazza.

A kezelt adatok ktire: felvdtel, a felv6telen liithat6, vagy abb6l ktjvetkez6 tovdbbi adatok,
Az adatkezel6s jogalapja: az Adatkeze16 jogos 6rdeke (G DPR 6 cikk (1) bekezd6s f) pontja), mely szerinti

jogos 6rdek az Adatkeze16 6s az NHKV Zrt. vagyondnak v6delme, jogellenes cselekm6nyek

bektivetkez6s6nek cs6kkent6se, felderit6siik megkonnyit6se, a hullad6klerak6 telephelyeken tovilbbii
a tfizv6delem.

Az adatkezel6s id6tartama: A felvdteleket 3 nap eltelt6vel tirrdljiik, kiv6ve, ha a tort6s mell6z6s6re
vonatko26 k6relem 6rkezik.

cimzettek k6re (adatfeldolgozis, adattovibbitds, kiiziis adatkezel6s):
A felv6teleket az dnkormdnyzati tnformatikoi Kiizpont Nonprolit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvdr, Honv6d
u. 1.) szerverein tiiroljuk,6s ezen adatfeldolgoz6 kdzremfikodik a kamerarendszer i.izemeltet6s6ben,

fenntartdsdban 6s karbantartdsiiban is, melynek sordn esetlegesen hozziif6rhet az 0n adataihoz.
Egydb informiicir5k:

1b

Az adatkezel6s nem kotelez6, az a Dep6nia Nonprofit Kft. 6rdek6ben sziiksdges
Az adatokat harmadik orsziigba, vagy nemzetkdzi szervezet 16sz6re nem tovdbbitjuk.
Az adatok nem k6pezik alapjiit automatiziilt

d ti

nt6shozata lna k, vagy profilalkotiisnak,

Az 6n jogai (rdszletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozz6f6r6st (mely
tartalmazza a felv6tel16l k6szitett miisolat kiadiisiit is), az adatok helyesbit6s6t, az adatok ttjrl6s6t, vagy
kezel6s6nek korldtoziis;it, tiltakozhat az adatkezel6s ellen, 6s megilleti az adatkeze16ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz val6 jog.
3"

13. Kameris megfigyel6s jogszabilyban rogzitett kotelezetts69 teljesit6s

6rdek6ben
Az adatkezel6s c6lja: A hullad6klerakiisi j6rul6kkal kapcsolatos jogs6rt6 cselekm6nyek mege16z6se,

valamint

a

t6nylegesen lerakott hullad6kmennyis6g utdn fizetend6 hulladdklerakdsi j:irul6k

megf izet6s6nek biztositiisa.
Az adatkezel6s pontos

leiriisiit a megfigyelt teri.ilet hatdrdn elhelyezett ktiltjn tiij6koztat6 tartalmazza.

A kezelt adatok ktire: felv6tel, a felv6telen liithat6, vagy abb6l ktivetkez6 tovdbbi adatok,
Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a munkiiltat6 szdmdra .jogszabdlyban el6irt ktitelezetts6gek
teljesitds6hez sziiksdges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, a hullad6kr6l sz6l6 ZOLZ.6vi CLXXXV.
torv6ny 59/A-C$-ai)
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a torl6s mel16z6s6re vonatkoz6 k616s, 6s azt kdvet6 3O napon
beltil be6rkez6 hat6siigi, bir6sdgi int6zked6s hi:inyiiban 60 nap eltelt6vel toriiljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozds, adaftovibblt6s, ktiztis adatkezel6s):
A felv6teleket az dnkormdnyzoti lnformatikai Kdzpont Nonprcfit Kft. (8000 526kesfehdrviir, Honv6d
u. 1.) szerverein tiiroljuk,6s ezen adatfeldolBoz6 kozrem(kodik a kamerarendszer i..lzemeltet6s6ben,
fenntartdsdban 6s karbantartds6ban is, melynek sordn esetlegesen hozzdf6rhet az On adataihoz.
Egy6b inform:ici6k:
Az adatszo196ltatds 6s az adatkezel6s jogszabiilyi e16irdsra

tekintettel k6tele26.

Az adatokat harmadik orszdgba/ vagy nemzetkdzi szervezet 16sz6re nem

toviibbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjiit automatizdlt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotiisnak.

Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok keze16s6nek korliitozds6t, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz val6 jog.
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4. Kdresem6nyek nyilvdntartdsa

Az adatkezel6s c6lja: Az okozott 6s elszenvedett k6rok nyilvdntartSsa. AdatkezelS a gazdasdgi
esemdnyeket koteles dokumentdlni 6s nyilvdntartani. llyen esemdny lehet az,ha az Adatkezel6 dltal
Uzemben tartott hullad6kszdllit6 jiirmfivel kdrt okoz, vagy neki kdrt okoznak. A kifizetett kiirt6rit6seket
a szdmvitel bizonylati elv6nek megfelel6en az 6r,es beszdmol6 elk6szlt6s6hez ktilcin nyilv6ntartdst
vezet azon sz6mldi16l, melyek ellen6rt6rk6t nem fizettek meg r6szdre.

A kezelt adatok k6re Erintett csaliidi 6s ut6neve, lakclme, jogositv;iny szdma, forgalmi rendszdm,
ba nkszd

mlaszdma.

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel€s a munk6ltat6 sz6mdra jogszabdlyban el6irt sz6mliiziisi
kcitelezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezdds c) pontja, Art. 78. 5 (3).
Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Szdmviteli tv. 159. S (1)-(2) bekezd6s6re tekintettel 8 6vig
kezeljtik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgoz5s, adattov6bbitds, ktizds adatkezel6s):
Az adatokat az ig6nydrv6nyesit6s sordn

-

jogos 6rdekb6l

vonatkoz6a n 6ri ntett biztos[t6td rsasdg r6sz6 re.

- toviibbithatjuk a kdrok megt6ritdsere

Egy6b informdci6k:
Az adatkezel6s jogszabdlyi e16ir6sra

tekintettel k6telez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.
Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizdlt drintdshozatalnak, vagy profilalkotiisnak.
Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

0n kerheti

az adatkezel6lll az 6nre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok

helyesbit6s6t,

az adatok

kezel6s6nek korliitozdsdt, megilleti

az

adatkezel6ssel kapcsolatos

jogorvoslathoz val6 jog.

4./

Milyen jogok illetik meg Ont

osszefti996sben

a

szemdlyes adatainak kezel6s6vel

?

Hozzdf6r6shez val6 iog

0n tdj6koztat6st kdrhet a116l, hogy a Dep6nia Nonprofit Kft. kezeli-e a szem6lyes adatait, 6s ha igen,
akkor On jogosult megkapni az aldbbi informdci6kat:

1.8

milyen szem6lyes adatait, milyen c6l 6rdek6ben kezeli a Dep6nia Nonprofit Kft., 6s erre mi
alapjiin joBosult,
honnan jutott a Dep6nia Nonprofit Kft. az On adataihoz, 6s mikort6l meddig kezeli azokat,
a Dep6nia Nonprofit Kft. nev6ben adatfeldolgoz5k6nt mds szem6ly r6szt vesz-e az adatkezel6s
folyamatdban, 6s ha igen, akkor ki az, mi a cime, 6s milyen feladatot vdgez az adatkezel6s sordn
sor kerllt-e az 0n adatainak b:irki r6sz6re tort6n6 toviibbitdsdra,6s ha igen, rigy kinek a
16sz6re,

milyen jogok illetik meg 6nt az adatkezel6ssel dsszef0gg6sben,
ha adatait az Eur6pai Gazdas;igi T6rs6g (Eur6pai Uni6 tagdllamai, Norv6gia, Lichtenstein,
lzland) kivi]lre vagy nemzetkirzi szervezetnek toviibbitja a Dep6nia Nonprofit Kft., akkor a
megfelel6 adatkezel6s garancidi16l,

ha az adatkezel6s sordn automatiz6ltan, vagyis emberi beavatkoz;is n6lki.il sztiletik Onre
vonatkoz6 dont6s, rigy ennek t6nye, 6s az Onre gyakorolt hatiisa.

6n hozziif6rdsi joga kiterjed arra is, hogy az adatair6l milsolatot kapjon, melynek adminisztrativ
kdlts6gekeit a Dep6nia Nonprofit Kft..iogosult 6rv6nyesiteni 6nnel szemben. A m6solat kiaddsdnak

Az

korliltja, hogy az nem 6rintheti hdtrdnyosan mdsok jogait.
Helvesbit6s hez va16 ioe

6n b:irmikor k6rheti a

Dep6nia Nonprofit Kft. iiltal kezelt szem6lyes adatainak helyesbit6s6t,

kieg6szit6s6t, amennyiben azok nem megfelelSe( pontatlanok vagy hi:inyosak.

El6fordulhat, hogy a helyesbitdst megel6z6en a Dep6nia Nonprofit Kft.-nek ellen6riznie kell, hogy a
szem6lyes adat val6ban helyesbit6sre szorul-e, mely esetben az i.]By tisztiizdsiiig a Dep6nia Nonprofit
Kft. az adatot nem helyesblti, hanem korldtozottan kezeli, vagyis azon a tdroldson kivul mes m(veletet
nem v6gez.
TOrl6shez val6 iog

On biirmikor jogosult k6rni adatainak tdrl6s6t, azonban figyelembe kell venni azt, hogy a Dep6nia
Nonprofit Kft. alapvet6en akkor torli a szem6lyes adatot, ha az adatkezel6sre az eredetileg
meghatdrozott c6lb6l nincs mdr szUks6g. A Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat akkor is torli, ha azokat
jogellenesen kezelte, vagy.logszabdly irja el6 az adatok torl6s6t.
Ha az adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft. az 6n hozzdjdruldsa alapjdn kezeli, 6s On visszavonja a
rulisiit, igy a hozzAjitrulits alap.iiln kezelt szem6lyes adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft. tdrli,
kiv6ve, ha az az6rt nem lehets6ges, mert az adatok kezel6s6re miis okb6l van szuks6g. llyen ok lehet
p6ldiiul a Dep6nia Nonprofit Kft.-t terhel6 jo8i kotelezetts6g teljesit6se, vagy a Dep6nia Nonprofit Kft.,
illetve harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6se.
hozziijd

Ha On az adatainak a t6rl6s6t olyan adatkezel6s vonatkozdsdban k6rte, amelynek c6lja a Dep6nia
Nonprofit Kft. kdzfeladatiinak elletiisa, vagy a Dep6nia Nonprofit Kft., illetve harmadik f6l jogos

6rdek6nek 6rv6nyesitdse, akkor a Dep6nia Nonprofit Kft. a tiltakoziishoz val6 jog szabdlyai szerint
vizsgdlja a k6r6s megalapozottsiigiit, 6s amennyiben nem meriil fel olyan els6bbs6get 6lvez6 jogszer(
ok, mely megalapozza a tovdbbi adatkezel6st, ugy a Dep6nia Nonprofit Kft. az adatot torli.
Fontos, hogy

a Dep6nia Nonprofit Kft. a fentiek szerint az adatok tdrl6s6re vonatkoz6 felt6tel

bekovetkezdse eset6n sem nem tortilhet olyan szem6lyes adatot, amelynek kezel6se jogszabdlyba
foglalt kotelezetts6ge vagy kO26rdek( feladatai elliitiisiihoz, jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez,
6rv6nyesit6s6hez, illetve v6delm6hez, vagy kiizdrdekU archiviilSsi, toviibbi statisztikai c6lb6l
sziks6ges.
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Az adatkezel6s korl6tozis6hoz val6 ios

On biirmikor k6rheti, hogy a Dep6nia Nonprofit Kft. korliitozza az adatkezel6st, mely azt jelenti, hogy
a Dep6nia Nonprofit Kft. a tiiroliison kiviil mds m6don nem haszndlhatja fel azokat, kiv6ve, ha On a hhoz
hozziij6rul, vagy az adatok felhaszniildsa jogi i96nyek 6rv6nyesit6s6hez, v6delm6hez sz0ks6ges.
A korliitozdsra akkor keriilhet sor, ha 6n

vitatja, hogy a Dep6nia Nonprofit Kft. iiltal kezelt adatai pontosak, 6s ellen6rizni kell az adatok
pontossdgdt,
ellenzi, hogy adatait a Dep6nia Nonprofit Kft. toriilje,6s k6ri azok meg5rz6s6t, annak ellen6re,
hogy az adatkezel6s jogellenes volt,
ig6nyli, hogy adatait Dep6nia Nonprofit Kft. megtartsa, mert azok felhaszndldsival jogi ig6nyt
szeretne 6rv6nyesiteni (p6lddul pert szeretne Inditani), bdr az adatok kezel6s6re a Dep6nia
Nonprofit Kft.-nek mdr nincs sziiks6ge,
tiltakozott az adatkezel6s ellen, de vizsgiilni sziiks6ges, hogy az 6n tiltakozdsa megalapozotte.

Amennyiben sor kertjl a korldtozds felolddsiira, rigy arr6l
tiij6koztatja ont.

a Dep6nia Nonprofit Kft.

el6zetesen

Tiltakoz6shoz val6 ios

on jogosult tiltakozni szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha az adatkezel6s a Dep6nia Nonprofit Kft.
koz6rdek( feladata v6grehajtiisdhoz, illetve a Dep6nia Nonprofit Kft. vagy harmadik f6l jogos
6rdek6ben sziiks6ges. Ha nincs olyan k6nyszerit6 erej( jogos ok az adatok kezel6s6re, amely
els6bbs6get 6lvezne az 6n ig6ny6vel szemben, akkor a tiltakozds eredm6nyekdppen a Dep6nia
Nonprofit Kft. az adatokat tdrli.
Mds esetben - pl. ha a Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat hozzdjeiruliis alapjiin, vagy szerz6d6s
teljesit6se, vagy jogi kdtelezetts6g teljesit6se drdek6ben kezeti - tigy a Dep6nia Nonprofit Kft. a
tiltakozi{sijog gyakorliisilt tiirl6si k6relemk6nt kezeli, 6s az arra vonatkoz6 szabdlyok szerint biriilja el.
Automatizdlt ddnt6shozatalhoz kaocs okid6 ioeok
Amennyiben egy automatikus g6pi folyamat rigy eredm6nyez dont6st Onre n6zve, hogy abban
semmilyen m6don nincs emberi kozremUkod6s, rigy Onnek joga van arra, hogy e d6nt6s ne teriedjen
ki 6nre.
Ha dont6shozatal az on hozzdjdruliisdn alapul, vagy arra szerz6d6s megktit6se vagy teljesit(se
6rdek6ben keri.il sor, (gy on k6rheti, hogy iigyint6z6nk vizsgdlja feliil a d6nt6st. p6ldiiul abban az
esetben, ha On ig6nybe kiviinja venni az 0gyf6lportdlt, dm anna k regisztrdci6s mechanizmusa elutasltja
az on regisztr6ci6jiit, annak ellen6re, hogy helyesen adta meg az adatait, (gy k6rheti e dont6s
feli.ilvizsgiilatiit 6s a regisztrdci6 j6vShagyiisiit.
Adathordozhat6sishoz va16 ioe

6n k6rheti, hogy az 0n iiltal a Dep6nia Nonprofit Kft.-nek hozziijiiruliis alapjiin, vagy az 0n iiltal kijtott
szerz6d6s teljeslt6se 6rdek6ben megadott, 6s a Dep6nia Nonprofit Kft. informiici6s rendszerdben
elektronikusan kezelt szem6lyes adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft. kiadja elektronikus formdtumban
az 6n sz6mdra rigy, hogy azt mdsik adatkezeldnek toviibbithassa.
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A Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat csak az informdci6s rendszere 6ltal tdmogatott fdjlformiitumban
adja iit, vagy az 6n k6r6s6re tovdbbitja kcizvetleniil egy miisik adatkezel6nek.

A k6zvetlen adattoviibbitiisra akkor kertilhet sor, ha az nem s6rti, vagy vesz6lyezteti az adatok
biztonsiigiit.

5./ Hogyan gyakorolhatja az Ont megillet6 jogokat?
0n

a jogainak Ihozziijiiruliis visszavondsa, hozzdf616s

(tiij6koztatiis), helyesbit6s, korl6tozds (zilroliis),
tOrl6s, tiltakozds illetve adatainak hordozdsa) gyakorldsdra vonatkoz6 ig6ny6t, k6relm6t bdrmikor
bejelentheti a Dep6nia Nonprofit Kft. aliibbi el6rhet6s6gein:
lev6lben: 8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sdrhiiz t6r 3.
e-mail-ben: az adatvedelem@deoonia.hu e-mail cimen,
telefonon: a 22/507 -419 szdmon,
szem6lyesen: a Dep6nia Nonprofit Kft 0gyf6lszo lgii latain

A Dep6nia Nonprofit Kft. az On k6relm6re a v;ilasz6t indokotatlan k6sedelem n6lkiil, de legk6s6bb a
k6relme beny(jtilsdt6l sziimitott L h6napon bel0l megadja. Ha a k6relem teljesit6se alapos okkal nem
lehets6ges e hatiirid6n beliil, akkor a Dep6nia Nonprofit Kft. az On 6rtesit6se mellett jogosult
me8hosszabbitani 2 h6nappal ezt a hat6rid6t.
Ha a Dep6nia Nonprofit Kft. nem tudja teljesiteni az On k6relm6t, akkor ennek okai16l tdj6koztatja Ont
a k6relme benyijtiisiit6l szdmitott t h6napon beliil.

6./ Milyen jogorvoslati lehet5s6gei vannak?
Ha 6n s6relmesnek tartja a Dep6nia Nonprofit Kft. eljilriisiit az 0n szem6lyes adatainak kezel6s6vel
kapcsolatban, akkor c6lszer( panaszdval els6sorban a Dep6nia Nonprofit Kft.-hez fordulni az
adatvedelem @deoonia.hu e-mail cimen. A panaszdt a Dep6nia Nonprofit Kft. adatv6delmi tisztvise16
bevondsdval megvizsg;ilja, 6s mindent megtesz annak 6rdek6ben, hogy a panaszban foglaltakat
o

rvoso lja.

Ha a fentiek ellen6re a s6relmei tovdbbra is fenndllnak, vagy panaszdt hivatalosan, kozvetlentil hat6siig

el6tt szeretn6 megtenni, akkor bejelent6ssel 6lhet a Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformdci6szabadsdg
Hat6siigniil (cim: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelez6si cim:1363 Budapest, Pf.9., E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

A fentieken tulmen6en On adatainak v6delme 6rdek6ben bir6sdghoz is fordulhat, mely esetben
lak6helye vagy a tart6zkoddsi helye szerinti tOrv6nysz6kn6l is beny0jthatja kereset6t.
Kelt 5z6kesfeh6rv6rcn, ZOZL. mdrcius 1.

Dep6nia Nonprofit Kft.

a

