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Adatv6delmi t6j6koztat6 iigyfelek r6sz6re

1,/ Adatkezel6 megnevezese

Oe p6nta Hullad6kkeze16 6s Teleptil6stisztas6gi Nonprofit Korl6tolt Fele!6ss6gfi Tdrsasdg

Adatkezel6 jelen tdj6koztat6 rltj;in tesz eleget az Eur6pai Uni6 Altaldnos Adatv6delmi
Rendelete (Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 20tG1679. sz6mil Rendelete) (tov;ibbiakban GDPR)
szerinti el6zetes tdj6koztatdsi k6telezetts6g6nek.

Jelen adatkezel6si tdj6koztat6 id6beli hatiilya 2020.03.01-t5l visszavondsig tart. Visszavondsra
p6lddul az irdnyad6 jogszabdlyok vdltozdsa, vagy az Adatkezel6 tev6kenys6genek vdltozdsa
bdvtil6se, es [j adatkezel6si c6lok kijelol6se, vagy a kezelt adatok kor6nek vdltozdsa adhat
okot. Adatkezel6 a visszavont tdj6koztat6val egyidejfileg tij adatv6delmi tdj6koztat6t bocsdt
ki.

Jelen tdjekoztat6 ritjiin Ont tdj6koztatjuk a szem6lyes adatai kezel6s6nek l6nyeges
rendel kez6s eir5l, ez6rt sz iveskedjen figyelmesen e lolvasn i.

2.1 Az adatkezel6sre vonatkoz6 jogszabdlyok

Az 6n adatainak kezel6s6re vonatkoz6 alapvet6 szabdlyokat

az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 20761679 rendelete (2016. dprilis 27.1 a

term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrten6
v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6ramldsdr6l, valamint a 95146/EK rendelet
hat6lyon kivtil helyezes616l (dltaliinos adatv6delmi rendelet, a tovdbbiakban: GDpR),

C6gjegyz6kszdm: Ce.07-09-007690
Sz6khely:

8000 Sz6kesfeh6rv6 r-Csa la, Ptin zverdvolgy, H rsz : 020087 I I
Ad6szim: 12592201,-2-07

Statisztikai sz6mjel: t2 59 220 1, - 3 8 1, L- 57 2 - 07

Elektronikus el6rhet6s6ge: https://www.depon ia.hu/
E-mail: titkarsag@depon ia.hu

+36 (221s07-4L9
Fer€ +36{r:,)9120
Adatv6delmi tisztvise16 neve 6s
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E-mail: adatvedelem @deponia.hu
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az informdci6s Onrendelkez6sijog16l 6s az informici6szabadsdg16l sz6l6 2011. 6vi CXll.

torv6ny,
a fogyaszt6v6delemrSl sz6l6 1997.6vi CLV. ttirv6ny
a hullad6kr6l sz6l6 2072.6vi CLXXXV. ttirv6ny
a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntartdsi 6s adatszolgdltatdsi ktitelezetts6gek16l sz616

309/20L4. (Xll. 11.) Korm. rendelet
a szdmvitel16l sz616 2000.6vi C. torv6ny (tovdbbiakban:,,Sziimviteli tv.")
a k6zlev6ltdrakr6l 6s a mag6nlev6ltdri anyag vddelm6r6l sz6l6 1995- 6vi LXVI. torv6ny
(a toviibbiakban:,,1tv.")
Adatkezel6 tev6kenys6g6vel 6rintett telepiil6si 0nkormdnyzatok vonatkoz6
rendeletei, kiv6ve, ha azok tartalma e16bb felsoroltak rendelkez6seivel iitkozn6nek

3./ Tartalomjegyz6k:

Az egyes adatkezel6sekre vonatkoz6 informici6k6rt sziveskedjen kattintania tartalomjegyz6k
megfelel6 sordra:
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3. 1. Kozszol96ltatasi tev6kenys6g elliitiis6val osszefti996 adatkezel6s

Az adatkezel6s cdlja: Hullad6ksz6llit6s ktizszolgiltatds v6gz6s6vel iisszefuggdsben jogszab6lyban
foglalt nyilv6ntart6si 6s adatszolgiltatisi ktitelezetts6gek teliesit6se

Adatkezel6 a hullad6kgazddlkoddsi ktjzszolgiiltatiisi feladatok elldtdsdra a helyi dnkormdnyzatokkal
kozszolgdltatdsiszerz6d6st k6t, az egyes ingatlanhasznd16kkal, igy Onnel is iriisban dokumentdlja az On
dltal igdnybe vett szolgdltatds param6tereit, valamint az 0n adatait,

A hullad6kszdllitdsi kajzfeladat ell6tdsa, a teljesit6s zdkken6 mentes v6grehajtdsa szdml6z6sa, ds
elszdmolSs, kapcsolattartds akaddlymentes lehet6s6ge drdek6ben az adatokat kezeli gyiirt6i
szoftverdben, illetve pdf formdtumban 6s papir alapon tdrolja.

Az 6n adatainak e c6lb6l tdrtdn6 kezeldsdt a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi cu)UV. tdrv6ny 6s a

hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntartdsi ds adatszolg6ltatisi kdtelezetts6gekr6l s2616 309/2014. (Xtt. 11.)
Korm. rendelet rendelkez6seire figyelemmel v6gezzrik.

A hullad6krol sz6l6 2OL2.6vi CLXXXV. tdrv€ny a kotelezetts6gek cimzettjei szerint kriliinbsdget tesz a

hullad6kkezel6s dllami feladatai, es a kozszolgdltat6 - mely a Deponia Nonprofit Kft. - dltal elliitand6
feladatok kozott. Az dllami feladatokat a tiirvdny 32lA. 5-a, a kozszolgiltat6i feladatokat a 41-45.5-ok
tartalmazzdk. Az dllamifeladatok (pl. a dijszimldziis)tekintetdben a Dep6nia az NHKV Zrt.-vel k6z6sen
kezeli az 0n adatait, mig a kdzszolgiltat6i feladatok (pl. a hullad6klerak6 ed6nyek dtaddsa)
tekintet6ben 6ndl16 adatkezel6,

A kezelt adatok ktire: nev, lakcim, szulet6si id6 6s hely, nem term6szetes szem6lyek vonatkozdsdban
a kdpviseletre jogosult neve, mindk6t esetben a felhaszndl6si hely cime, tovibbd a feladatelldtdshoz
sziiks€ges banki, foly6szimlaegyenleg tov6bbd az informatikai rendszerekben egyedi azonosit6k

Az adatkezel6s jotalapja: Az adatkezel6s az Adatkezel6 Sltal v6gzett k6z6rdek( fetadat
v6grehajtirs6hoz sziiks6ges (cDPR 6 cikk (1) bekezd6s e) pontja,6s annak alapjdn a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CIXXXV. torv6ny 32lAS (5a) bekezd6s)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a kdzszolgdltatdsi szerz6d6s megszgn6s6t, illewe
jogszabdlyban foglalt ktitelezetts6geink teljesitds6t kaivetS 5 6v elteltdig kezeljiik.

Ezen adatkezel6s ell€n 6nnek iosa van tiltakozni!
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cimzettek kiire (adatfeldolgozds, adattovdbbitds, kiiztis adatkezel6s):

- Kiiziis odotkezelds

NHKV Nemzeti Hullod€kgozddlkoddsi Koodindl6 is Vogyonkezeld Zdrtkiirfren Miikitdd
ReszvCnytdtsdsdg {1036 Budapest, Lajos utca 103.) r6sz6re a hullad6kr6l sz6l6 20!2.6vi CLxxxV.
torvdny 32lA. 5-ban meghatdrozott Sllami hullad6kgazdiilkodiisi k6zfeladat ell6tdsa 6rdek6ben
tovdbbitjuk az 0n adatait. Az adattovdbbites az NHKV iiltal iizemeltetett Tomeges Szdmliz6 Rendszer

Grafikus megelenit6si feliiletre t6rtdn5 feltdltds Utjiin tort6nik. Az ilyen m6don az NHKV r6sz6re

dtadott szem6lyes adatok tekinteteben az NHKV 6s a Dep6nia Nonprofit Kft. kdzds adatkezel6nek
min6sU l.

A kdztis adatkezel6sre vonatkoz6an ktitott megdllapodds l6nyeges elemei az al;ibbiak

Amennyiben az adatkezel6ssel kapcsolatban bejelent6st, 6szrev6telt, panaszt kivdn tenni, igy azt
Tdrsasdgunk 5./ pontban leirt modon 6s e16rhet6s6gein kereszti.il is megteheti. A kozds adatkezel6st
drint6 kdrd6sekben 6rkezett megkeres6sek tel.ies[t6se c6lj6b6l kdz6s kapcsolattart6k6nt az NHKV zrt.
adatvidelmi tisztvisel6j6t jel6lt6k ki a felek (el6rhet6s6gei: adatvedelem@nhkv.hu, NHKV Nemzeti
Hullad6kgazd;ilkodiisi Koordindl6 6s Vagyonkezel6 Zrt. 1036 Budapest, Lajos utca 103.)

Az adatkezel6k a szerz6d6sben kdteleztdk magukat arra, hogy a kaizds adatkezel6siik sorin a

tevdkenys6gtik kd16ben megszerzett adatokat a mindenkor hatdlyos jogszabdlyoknak megfelel6en
kizd16lag az adatkezeldsi cdloknak megfelel6en kezelik,

A kdz6s adatkezel6ssel drintett adatokat az NHKV Zrt. a sajdt szerveren tdrolja, a Tdmeges Szdmldz6
Rendszer Grafikus megjelenit6si feliiletet az NHKV Zrt. adatfeldolgoz6k6nt igdnybe vett alvdllalkoz6ja
a EUROMACC Kft. Uzemelteti.

Addtfeldol9026k

dnkormdnyzati tnlonotikoi Kiizpont Nonprofit (Jt (8OOO Szdkesfeh6rvdr, Honvdd u. 1., mely
informatikai szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejlesztes kapcs6n hozzdfdrhet az 0n adataihoz,
DMS One Szolgdftoto es Tandcsdd6 Zrt. (1117 Budapest, lnfopark sdtdny 1. 1.6p.) mely informatikai
szolgeltat6kdnt karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz,
SeNontes Szoftvet Klt. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szol96ltat6k6nt
karbantartds, vagy fejlesztes kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz,
Vdrpdlotoi Hulladdkgozddlkoddsi Kft, (8100 Virpalota, Fehdrviri Ut 7.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft.
helyett 6s nevdben, kbzszolgdltat6i alviillalkoz6k6nt teljesiti a kozszolgdltatist a mUkdddsi tertiletdbe
tartoz6 telepiil6seken
Velencei-tovi Hulladdkgazddlkoddsi Nonprofn Kft. (2484 A$erd, Gdrdonyi G. u. 34-38.) aki a Dep6nia
Nonprofit Kft. helyett 6s nev6ben, k6zszolgdltat6i alvdllalkoz6k6nt teljesiti a kdzszolgdltatdst a

m(k6d6si tertilet6be tartoz6 telepiil6seken
continusNovaKft.(W8000szdkesfeh6rv6r-csala,P6nzver6v6l8y,
Hrszi 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l elldtja az iigyf6lszolgiilatifeladatokat

Az ingatlan helye szerinti onkormdnyzat vonatkoz6 rendelete alapjjn Adatkezet6 a feladatiinak
teljesit6se erdek6ben nyilvintartott adatokat tovdbbithatja az illet6kes Onkormdnyzatnak.

Az adatkezelds k6telez6, azt jogszab6ly irja el6 a k6zszolg6ltatds teljesit6se erdekdben

Egy6b inform5ci6k;
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Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatizdlt d6nt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak

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

6n kerheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz va16 hozzdfdr6st, az adatok
helyesbitds6t, tdrlds6t, az adatok kezel6s6nek korldtozdsdt, megilleti a tiltakozds joga 6s az

adatkezeldssel kapcsolatos panaszt6teli, 6s jogorvoslathoz val6 jog.

3.2. Kozszolgdltatisi tev6kenys6ggel 6sszeftigg6 szemlak ki6llitdsdLhoz sztiks6ges

adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lia: kdzszolgdltatdsi tevdkenysdggel 6sszefiigg6 szdmlik t6rol5sa, 6s ij sz6mldk
kiillitiisa 6rdek6ben tort6n6 adattovdbbitds. Adatkezel6 az dltala - kozszolgdltatSsi dij megfizet6se
irdnt kibocsdtott szdml6kat a kidllitdsuk formdtumdban (PDF formdtumban 6s adott gydrt6i szoftver
formdtum6ban Adatkezel6 sz6khelydn talSlhat6 szerveren, ds papiralapon) elkLilonitve tdrolja. Az
NHKV Nemzeti Hullad6kgazdiilkodiisi Koordin5l6 6s Vagyonkezel6 Ziirtk6r(en MUkdd6
Rdszv6nWdrsasdg r6szdre az dltala kibocsitand6 kdzszolgiiltatdsi szdmliikhoz tov6bbitjuk az 0n adatait
a vonatkoz6.iogszabiilyok alapjdn

A kezelt adatok kiire Az On neve, lakcime, a felhaszndliisi hely cime, dijfizet6sre vonatkoz6
informdci6k

Az adatkezel€s jogalapja: Az adatkezelds a munkdltat6 szdmdra jogszabdlyban el6irt szdmldzesi
k6telezettsdgek teljesit6s6hez sziiksdges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) ponrja, Art. 78. I (3), Sziimviteli
tv. 169.5 (1)-(2).

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a 526mviteli tv. 169. 5 (1)-(2) bekezdds6re tekintettel 8 6vig
kezeljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovdbbitds, ktiz6s adatkezel6s):

NHKV Nemzeti Hullod€kgazddlkoddsi Koordindl6 €s Vogyonkezelf Zirtkat(ien Mtkiidd
Rds2venftaqosdg (1036 Budapest, Lajos utca 103.) mely dnd116 adatkezel6k6nt a kdzszolgdltatds
ellendrtdkdt szdmlSzza,

dnkomdnqdi tnformdtikal Kiizpont Nonprolit (,rt (8oOO Szdkesfeh6rvSr, Honv6d u. 1., mely
informatikai szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdfdrhet az 6n adataihoz
Servdntes Szoftver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgdltat6kdnt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az 6n adataihoz
Vdrpolotdi Hulbdekgozddlkoddsi Kfi. (8100 Viirpalota, Fehdrvdri Ut 7.) aki a Dep6nia Nonprofit Kft.
helyett ds nevdben, kdzszolgdltat6i alviillalkoz6k6nt teljesiti a kdzszolgdltat6st a m(k6desi teriilet6be
tarto26 telepril6seken
Velencei-tovi Hulloddkgazddlkoddsi Nonprofrt Kft. (2484 Agdrd, Gdrdonyi G. u. 34-38.) aki a Dep6nia
Nonprofit Kft. helyett ds nev6ben, kdzszolgiltat6i alvdllalkoz6k6nt teljesiti a kozszolgdltatSst a

m(kdd6si teriilet6be tartoz6 telepiildseken
continusNovaKft.(@8000Sz6ke5fehervdr.Csala,Pdnzver6volgy,
Hrsz: 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l ellStja az iigyfdlszolgiilati feladatokat
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Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgdltatis 6s az adatkezelds jogszabdlyi e16irdsra tekinte$el kdtelez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapjet automatiz6lt dOnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az 6n jogal (r6srletesen erekr6l a 4. pontban olvashat):

0n kdrheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkozd szem6lyes adatokhoz val6 hozzif6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok kezeldsdnek korldtozdsdt, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
panasztdteli, 6s jogorvoslathoz va16 jog.

3.3. Egy6b viillalkozisi tev6kenys6ggel dsszeftigg6 (ed6nyb6rlet, egyedi szellites)
adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Hullad6kszdllitdssal osszefUgg5 egy6b vSllalkozisi szerz6ddsek teljesit6se.
Adatkeze16 hullad6ksziillitdsi tevdkenys6g elvdgz6s6re, illetve kont6nerb€rl6sre kijt szerz6d6seket,
amelyeknek teljesit6se drdek6ben egyes adatok kezel6se 6s az ogyfelek nyilvdntartisa
elengedhetetlen.

A kezelt adatok kiire: az On csalidi 6s ut6neve, lak6helye, a felhasznil6si hely cime, a szdmldzdsra 6s

dijfizet6sre vonatkozo adatok amennyiben az ellen6rt6ket utaldssal fizeti, rigy a bankszdmla szdma

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s az On dltal kiitOtt szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR

6 cikk (1) bekezd6s b) pontja).

Az adatkezeles iddtartama: Az adatokat a szerz6d6sb6l szdrmaz6jogok 6s ktitelezetts6gek el6vUl6s6ig
kezeljiik

Cimzettek kiire (adatfeldoltozds, adattovdbbitds, kaizais adatk€zel6s) I

dnkormdnyzoti tnformdtikai KOzFnnt Nonproftt ,(t (8OOO Szdkesfehdrv6r, Honvdd u. 1., mely
informatikai szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejlesztds kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz
DMS One Szolgdltdt6 ds Tondcsad6 Za. (1117 Budapest, tnfopark s6tany 1. 1.6p.) mely informatikai
szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcs5n hozzdf6rhet az 0n adataihoz
Servdntes Szoftver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgdltat6k6nt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzif6rhet az 0n adataihoz
continusNovaKft.(W8O00Szdkesfeh6rvdr.Csala,P6nzver5volgy,
Hrsz: 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l elldtja az iigyf6lszolgdlati feladatokat

Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgCltatds nem k6telez6, de a szerz6d6s megkrit6s6hez sziiksdges, ez6rt amennyiben az
adatokat nem bocsiitja rendelkez6stinkre, igy a szerz6d6s megkdtes6re sem keriilhet sor.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkaizi szervezet rdsz6re nem tovdbbltjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatiziilt d6nt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.
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Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

6n kdrheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzdfdrdst, az adatok
helyesbftds6t, az adatok t6rl6set, vagy kezel6s6nek korldtozdsdt. megilleti az adathordozhat6sdg joga

6s az adatkezel6ssel kapcsolatos panaszteteli, es jogorvoslathoz val6 jog.

3.4. Egy6b vdllalkozAsi tev6kenys6ggel dsszefiigg6 szAml6k kidllitAsihoz
sziiks6ges adatkezel6s

Az adatkezelds c6lja: SzCmlCzis, sz6mldk t6rol5sa. Adatkezel6 minden olyan tev6kenys6ge utdn, mely
nem dij- 6s tdrit6smentes, szimliit iill(t ki.6s sz6mldkat fogad be. Az adott megdllapoddst6l,
szerz6d6st6l fUgg6en a szdml6zds elektronikusan, vagy papiralapon tdrt6nik.
Adatkezel6 az elektronikus szdmlekat PDF formdtumban 6s adott gyiirt6i szoftver form6tum6ban
Adatkeze16 sz6khelydn taldlhat6 szerver6n, elkiil6nitve tdrol.ia. Adatkeze16 a biztonsdgos
adatmeg6rz6s c6ljiib6l, valamint 6rintettek iratbetekint6si jogdnak biztositdsa v6gett az egyes
szdmldkat papiralapon tdrolja

Ar adatkezel6s ,ogalapia: Az adatkezel6s az Adatkezel6 szdmdra jogszabdlyban el6irt szdmldz6si
kdtelezetts6gek teljesitdsehez sziikseges (GDPR 6 cikk (t ) bekezd6s c) pontja, Art. 78. 5 (3).

Cimzettek kttre (adatfeldolgoz6s, adattovdbbitds, kaizais adatkezel6s):

dnkormdnyzati tnlormotikai Ktizpont Nonqofit ,(rt. (8OOO Sz6kesfeh€rvdr, Honved u. 1., mely
informatikai szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejlesztds kapcsdn hozzdf6rhet az 0n adataihoz
DMS One Szolgdftdto 6s Tondcsad6 Zrt. (1117 Budapest, tnfopark s6t6ny 1. I.6p.) mely informatikai
szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejlesztds kapcsdn hozz6f6rhet az 0n adataihoz
Servdntes Szoftver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgdltat6kdnt
karbantands, vagy fejlesztes kapcsdn hozzdfdrhet az 6n adataihoz
continu5NovaKft.(W8000Szdkesfeh6rvdr-Csala,Penzver6v6lgy,
Hrsz: 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbizdsilb6l elliitja az Ugyf6lszolgdlati feladatokat

Egy5b informiici6k:

Az adatszolgdltatds 6s az adatkezel6s jogszabdlyi el6irdsra tekintettel kiitelez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet rdszere nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizdlt dtint6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az 6n jogal (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashatl:

0n kdrheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korldtozdsdt, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
.iogorvoslathoz val6 jog.

A kezelt adatok kdre az 0n sz5mldn szerepl6 adatai (neve, lakcime, ig6nybe vett szolgdltat6s adatai)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Szdmviteli tv. 169. S (1)-(2) bekezdds6re tekintettel 8 6vig
kezelj0k.
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3.5. Kovetel6skezel6s, kintl6v6s6gek nyilvdntart6sa

Az adatkezel6s c€lja: Kiivetel6skezel6s, ktivetel6sek nyilvdntartisa. Adatkezel6 az egy6b vSllalkoz6si
tevekenys6gei alapjdn kibocsdtott szdmlSival 6sszefiiggdsben, az 6ves besz6mo16 elkdszit6s6hez kiiliin
nyilv6ntartdst vezet azon szdmldirol, melyek ellen6rtdrkdt nem fizettek meg rdsz6re. A szolgdltatdsok
dijait meg nem fizet6 adosokkal szembeni k6vetel6sei 6rv6nyesit6se 6rdek6ben - az ehhez f z6d6
jogos 6rdek6b6l-jogi eljdrisokat (fizet6si meghagyds, per, v6grehajtiisi eljdriis) kezdem6nyezhet, mely
szLiks6gszer(en egyott jir a szem6lyes adatok e cdlb6l tort6n6 kezel6s6vel.

A kezelt adatok ktire n6v, lakcim, sztilet6si id6 6s hely, anyja neve, felhaszndldsi hely, a szdml6zdsra 6s

difizetdsre, valamint a fenndl16 tartozdsra vonatkoz6 adatok

Az adatkezel6s jogalapra: Az adatkezel6s az Adatkezel6 jogos 6rdeke, mely.jelen esetben az Sltala
nyujtott szolgdltatdsok ellen6rt6k6nek megt6rit6se (GDPR 6 cikk (1) bekezdds f) pontja)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat hdtral6k kiegyenlit6s6ig, vagy az ig6nyek el6viil6s6ig (5 6v)
kezel.iiik.

Cimzettek kiire (adatfeldolgozds, adattovibbitds, ktiztis adatkezel6s):

Az adatokat a jogi elji16sokat lebonyolit6 kt zjegyz6k, bir6siigok, v6greha.it6k rdsz6re tovdbbithatjuk

A Servdntes Szoftver Kfi. (1161 Budapest, l6zsef utca 18.) mely informatikai szolgekat6k6nt
karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az On adataihoz.
continusNovaKft.(W8000Sz6kesfeh6rv5r-c5ala,P6nzVer6v6lgy,
Hrsz: 020087/8) aki a Deponia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l elliitja az Ugyf6lszolgdlati feladatokat

A kdvetel6sek beha.it6sdhoz egyedi esetben igdnybe vehetji.ik a Credit Control Menedzsment Korlitolt
Felel6ss6g0 T6rsas6g (sz6khely: 1138 Budapest, Madaresz Viktor u. 47-49. szolgdltat6sdt, mely
adatfeldolgoz6kdnt , kiz't6lag a Dep6nia Nonprofit Kft. utasit6sai szerint eljdrva v6gezhet kovetel6s-
behajtdsi tevdkenys6get.
Ety6b informici6k:

Az adatkezelds nem k6telez6, az a Dep6nia Nonprofit Kft. jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6se miatt
sz0ks69es

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk

Az adatok nem kepezik alapjit automatizdlt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

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

0n kdrheti az adatkezel6t6l az 0nre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzdf6rdst, az adatok
helyesbit6s6t, 6s ttirl6s6t, az adatok kezel6sdnek korldtozis6t, tiltakozhat az adatkezel6ssel szemben,
megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos panasztdteli, es jogorvoslathoz val6.iog.

Ezen adatkezel6s ellen 6nnek ioga van tiltakozni!
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3.6. Ugyt6lszolgilat, Panaszkezel6s

Az adatkezel€s c6lja: Az Adatkezel6 az 6rintett iigyfelek rdsz6r6l 6rkez6 panaszokat, reklam6ci6kat
minden esteben a vonatkoz6 jogszabiilyi 6s szerz6d6ses el6irdsoknak megfelel6en kivizsgdlja ds

6rdemben vdlaszol, illewe meghatdrozott esetekben a vdlaszaddst megtagadja.

El6bbi jogi kaitelezetts6g igazolisak6nt, illewe jogszabdlyi ktitelezetts6g teljesit6s kcirdben Adatkezel6
panaszkezel6s6t r6szletesen dokumentdlja, €s meg6rzi elektronikusan 6s papir alapon.

A kezelt adatok kiire: az tigyf6l (6s ha ett6l elt6r, az adatk6zl6) neve, telefonos panaszbejelentds

eset6n az 6rintett hangjd16l k6sziilt felvdtel, az 6rintett e-mail cime, telefonszdma, teleptil6s 6s lakcim,
a panaszban megadott, el6re nem meghatdrozhat6 tovdbbi adatok

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s az Adatkezel5 szdmdra jogszabdlyban el6irt ktitelezetts6g
teljesit6sehez sziiksdges (GDPR 6 cikk (1) bekezdds c) pontja, a fogyasztovddelem 16l sz6l6 1997.{vi
CLV. torvdny 17lA. 5-a)

Az adatkezel6s iddtartama; Az adatokat a panasz megv6laszoldsdt kdvet6 5 dvig kezelji.ik

Cimzettek kiire (adatfeldolgozrs, adattovdbbitds, ktiztis adatkezelds):

Amennyiben a panasz alapjdn sor kerul bdk6ltet6 testiilet, fogyaszt6v6delmi hat6siig, bir6siig el6tti
eljdrdsra, igy r6sz0kre az adatokat tovdbbitjuk.

Hellovoip Kft. 12230 Gy6m16, Hatdr u. 4/a l/2.1 mely a telefonon drkezett panaszok rogzit6sdre
szolg6l6 kiizponttal dsszefiigg6 informatikai szolgdltatdsokat nyujtja,6s fe.ileszt6s, vagy karbantartds
eset6n hozzdfdrhet az 0n adataihoz.
DMS One Szolgdltotd 6s Tondcsodo lrt. L|LT Budapest, lnfopark s6t6ny 1. 1.6p. iratke2el6
szoftver6ben ttin6nik a panaszok kezeldse, igy e szolgdltat6 fe.ileszt6s, vagy karbantartds esetdn
hozzdf6rhet az 0n adataihoz.
Vdrpolotoi Hullad€kgozddlkoddsi ,(/t {8100 V;rpalota, Fehdrviiri dt 7.) rdszdre tovdbbithatjuk az

adatokat, amennyiben 0n az 6ltala ell6tott telepiildsen veszi ig6nybe a szolgdltatdst
Velencei-tovi Hulbdekgo2ddlkoddsi Nonprcfit Klt. {2484 Agiird, Giirdonyi G. u. 34-38) r6sz6re
tovdbbithatjuk az adatokat, amennyiben On az dltala elldtott telepUl6sen veszi ig6nybe a szolgdltatdst
continu5NovaKft.{@8000Sz6kesfeh6rvir-Csala,P6nzver5volgy,
Hrsz: 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft, megbizdsiib6l elliitja az iigyf6lszolgdlati feladatokat

Egydb inform6ci6k:

Az adatszolgiltatds 6s az adatkezel6s jogszabdlyi e16irdsra tekintettel ktitelez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetktizi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alap.idt automatizdlt d6nt6shozatalnak, vagy profilalkotisnak

Az 6n jogai (r6szletesen €zekr6l a 4. pontban olvashatl:
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on kdrheti az adatkezel6t6l az onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz valo hozz6f6r6st, az adatok
helyesbitds6t, az adatok kezel6sdnek korldtozdsdt, megilletiaz adatkezel6ssel kapcsolatos panasztdteli

6s jogorvoslathoz va16 jog.

3.7. Kapcsolattart6s 6rdek6ben tcjrt6n6 adatkezel6s

A2 adatkezel6s c6lja: Nem kotelez6en megadand6 adatok, melyek a kapcsolattartis cdljiit szolgiiljiik,
kizd16lag abban az esetben, ha On ezt ig6nyli, ds az adatkezel6shez hozzdjdrul.

P6lddul ezen csatorndk ig6nybev6tel6vel rtivid riton isjelezhetjtik 0nnek, ha a szo196ltatdsunkban el6re
nem ldthat6 fennakaddsok kdvetkeznek be, vagy ha az 6n 6ltal ig6nyelt szolg6ltatdssal kapcsolatban

egyeztetniink sz0ks6ges. Ugyanakkor On is fordulhat hozz5nk e-mailben a szolgdltatdsunkkal

kapcsolatos be.ielent6seivel, informdci6s ig6nyeivel.

A kezelt adatok kiire: az On neve, e-mail-cime, telefonszima

Ar adatkezel6s joFlapia: Az adatkezelds az 6n hozzdjdruldsdn alapul (GDPR 6 cikk (f) bekezd6s a)

pontja ).

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a hozzdj6rulds visszavondsdig, de legfeljebb a szerz6d6s

megszUn6sdig tdroljuk.

cimzettek ktire (adatf€ldolgozds, adattovdbbit6s, koziis adatkezel6s):

Hellovoip Klt. (2230 Gydm16, Hatdr u. 4la U2.)
DMS One Szolgdkat6 es Tandcsddd Zrt, (1117 Budapest, lnfopark sdtiiny 1. 1.6p.)

vdrpolotdi Hulladikgozddlkodtirs, frt. (8100 V6rpalota, Fehdrvdri Ut 7.1 tesz&e tov6bbithatjuk az

adatokat, amennyiben On az 6ltala ellStott telepiil6sen veszi ig6nybe a szolg6ltat6st
Velencei-tdvi Hullad€kgozddlkodtisi Nonprofit Kft. 12484 Agiird, G6rdonyi G. u. 34-38) r6sz6re

tovdbbithatjuk az adatokat, amennyiben 0n az dltala ell6tott telepilldsen ves?i ig6nybe a szolg;ltat6st
continusNovaKft.(@8000Sz6kesfeh6rvdr-Csala,P6nzver6vtilgy,
H rsz: 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l elliitja az iigyf6lszolgiilati feladatokat

Egy6b inform6ci6k

Az adatszolgdltat6s nem k6telez6, az az On - jelen t6j6koztat6ban foglaltak megismer6s6t k6vet6 -
onk6ntes hozzdj6ruldson alapul. A hozzdjdruldsdt bdrmikor visszavonhatja, azonban a hozzdjdrulds

visszavondsa nem 6rinti a visszavon6s el6tti adatkezel6s jogszer(s6g6t.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re nem tovibbitjuk

Az adatok nem kepezik alapjdt automatizdlt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

6n k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkozo szemdlyes adatokhoz va16 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbitds6t, az adatok tdrl6s6t, vagy kezel6s6nek korlitoz6sdt, megilleti az adathordozhat6sdg joga

6s az adatkezel6ssel kapcsolatos .iogorvoslathoz va16 jog.

Az 6n jogai (r6szletesen ezek16l a 4. pontban olvashat):
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3.8. Nem magdnszem6ly Ugyf6l eltal megadott kapcsolattart6i adatok kezel6se
(GDPR 14. cikke szerinti tei6koztates)

Ezen adatkezel6s ellen Onnek ioga van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezel6 dltal nem magdnszem6ly Ugyfel6vel kdtott szerz6d6sben az Ugyf6l
kapcsolattart6t.iel<ilhet meg, akinek az adatait annak 6rdekdben kezeljiik, hogy az Ugyfdllel ktitcitt
szerz6d6st teljesithessuk.

Az adatkezel6s jogalapia: az Adatkeze16 jogos drdeke (cDPR 6 cikk (1) bekezdes f) pontja), mely szerinti
jogos 6rdek az Adatkezel6 dltal kdtott szerz6d6s teljesitdse.

Az adatkezel6s id6tartama: Ui kapcsolattarto kijeliil6seig, ennek hi6nyeban a sze126d6s teljesit6s6b6l
szdrmaz6 jogok 6s k6telezetts6gek el6viil6s6ig

Az adatok forrisa: Az adatokat az Ueyfdl adja meg a szerz6d6sben, amelyben ont jelt lte
kapcsolattart6nak.

Cimzettek kirre (adatfeldolgozds, adattov6bbitds, kiiztis adatkezel6s):

DMS One Szolgdltot6 4s landcsddi art. (1117 Budapest, lnfopark s6tdny 1. 1.6p.)

continusNovaKft.(W8000Sz6kesfehervir-csala,P6nzver6volgy,
Hrsz:020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbizdsiib6l elliitja az 0gyf6lszolgdlati feladatokat

EgyEb informdci6k:

Az adatkezel6s nem k6telez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapidt automatizClt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

Az 6n iogai (reszletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

0n k6rheti az adatkezel6t6l az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok
helyesbit6s6t, az adatok t6rl6sdt, vagy kezel6s6nek korliitoziisiit tiltakozhat az adatkezel6s ellen, 6s

megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz va16 jog.

3.9. R6szletfizet6si megillapodSssal dsszefti9g6 adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: R6szletfizet6si megdllapodds megktit6se. Amennyiben a szolg6ltatdst ig6nybe
vev6 Ugyf6l huzamosabb ideig nem fizeti meg a r6sz6re kiszdmliizott dijat, rigy Adatkezel6 egyedi

m6rlegel6s alapjin r6szletfizet6si kedvezm6nyben r6szesitheti, melyet megillapodisban raigzitenek a

felek, ehhez szi.iks6gszer0en kapcsol6dik a szem6lyes adatok kezel6se.

A kezelt adatok ktire: n6v, telefonszim, e-mail cfm,
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A kezelt adatok ktire: az 0n neve, lakcime, felhaszndldsi hely, a szimldzdsra 6s dijfizet6sre, valaminta
fenndll6 tartozdsra vonatkoz6 adatok

A2 adatkezel6s iogalapia: Az adatkezel6s az 0n dltal kdtott szerz6dds tel.lesit6s6hez szriks6ges {GDPR
6 cikk (1) bekezd6s b) pontja).

Az adatk€zel€s id6tartama: Az adatokat a hitral6k kiegyenlitds6ig vagy az i96nyek el6vUl6s6ig (5 6v)

kezeljiik

dnkormdnyzoti tnlomdtikdi Kaizpont Nonptofit ,(rt (8000 Sz6kesfeh6rv5r, Honvdd u. 1., mely

informatikai szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdferhet az On adataihoz,

DMS One Szolgdhat6 €s fondcsad' Zn. (1117 Budapest, lnfopark s6tdny 1. 1.6p.) mely informatikai

szolgdltat6k6nt karbantartds, vagy fejleszt6s kapcsdn hozzdf6rhet az On adataihoz.

continusNovaKft.(@8000Sz6kesfeh6rv5r-Csala,P6nzver5vcilgy,
Hrsz; 020087/8) aki a Dep6nia Nonprofit Kft. megbiziisiib6l elldtia az iM6lszolg6lati feladatokat

Egy6b informici6k:

Az adatszolgiltatds nem kiitelez6, de a r6szletfizetdsi megdllapodds megk6t6s6hez sztiks6ges, e26rt

amennyiben az adatokat nem bocsatja rendelkez6siinkre, Ugy a szerz6d6s megk6t6s6re sem keriilhet

sor.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet rdsz6re nem tovdbbitjuk.

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

0n k6rheti az adatkezel6t6l az onre vonatkozd szemdlyes adatokhoz valo hozzdf6r6st, az adatok

helyesbitds6t, az adatok tdrl6sdt, vagy kezelds6nek korldtozdsdt, megilleti az adathordozhat6sdg joga

6s az adatkezel6ssel kapcsolatos panasztdteli, 6s jogorvoslathoz va16 jog.

Ar adatkezel6s c6lia: az iroda€piiletbe tort6n6 bel6ptetds nyomon kiivetese. Adatkezel6 a

526kesfeh6rvdr, S,6Fhd,+t6+-3,++i# sz6khely6n l6tesitettalatti irodaepUletdben vagyonv6delmi okok

miattaz
adatait.

piron rdgziti a bel6p5k

WF

Cimzettek ktire (adatfeldolgoz6s, adattov6bbitds, kiiztis adatkezel6s):

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizilt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak

3,10, Az ireda6p etbe E6rt6n6 be16Ptet6s nyemen l<6vet6se

M
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Cim:€tte& k6.e {aCatfelCelge.6s' aCatteyibbitis' k6.6s adatksrel65}i

€ttr6bin €fm6ci6l('

s*U*sdges

3.i 1. Atvett hullad6k nyilventartesa

Az adatkezel6s c6lra: Atvett hullad6k nyilvdntartdsa. Adatkezel6t tev6kenys6g6vel 6sszef0gg6sben

adatszolgSltatasi iiitelezettsdg terheli melynek teljesit6se 6rdek6ben Adatkeze16 vonatkoz6

el6irdsoknak megfelel6 lerak6i nyilvintart6st kdteles vezetni'

A kezelt adatok k6re Az 0n neve, felhaszn;i16i helye, 96pjSrm( forgalmi rendszdma, lerakott hullad6k

leirdsa

Azadatkezel6sjogalapja:Azadatkezel6saDep6niaNonprofitKft.szdmerajogszabdlYbanel6irt
nyilvSntart6sie,aa.t'.otgalt,ta.iktitele2etts6gekteljesit6s6hezszijks6ges(GDPR6cikk(1)bekezd6s
c) pontja), 309/2014. {x11.11.) Korm rendelet)

A2adatkezeldsid6tartama:Azadatokatahullad6klerakdsdnak6v6tk6vet6S6vigkezeljiik,

Cimzettek kaire (adatfeldolSoz6s, adattov6bbitCs, kiiziis adatkezeles):

Am6rlegprogramotfejleszt6adatfeldolgoz6karbantartds,hibaelhiritiissordnesetlegesen
hozzdf6rhet az 0n adataihoz.

Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgiltatas 6s az adatkezel6s jogszabdlyi el6irdsra tekintettel k6telez6

Az adatokat harmadik orszigba, vagy nemzetkozi szervezet r6sz6re nem tovdbbitjuk'

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizdlt d6nt6shozatalnak, vagY profilalkotdsnak'

Az On iogai (r6srletesen ezekrol a 4. pontban olvashatl:
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0n kdrheti az adatkezel6t6l az 0nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzif6r6st, az adatok

helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korldtozdsdt, megilleti az adatkezeldssel kapcsolatos
jogorvoslathoz va16 jog.

3.12. Kameris megfigyel6s vagyonv6delmi 6s tfizv6delmi c6lb6l

Ezen ad el6s ellen 6nnek ioea n tiltakozni!

Az adatke2el6s c6lja: t(zv6delem, vagyonv6delem, szem6lyi biztonsig, objektumv6delem biztositdsa

elektronikus megfigyel6rendszer alkalmazdsa Utjiin. Adatkeze16 az dltala birtokolt ingatlanokat, az

azokban elhelyezett vagyont6rgyakat, a hullad6kfeldolgoz6 telepeket az dltala telepitett

kamerarendszerrel figyeli meg. A felv6telek kezel6s6re a betekintdsre vonatkoz6an Adatkezel6 kiiltin

szabdlyzattal rendelkezik, mely megtekinthetS az Adatkeze16 sz6khely6n.

Az adatkezelds pontos leirdsdt a megfigyelt teruletek hatd16n elhelyezett kill6n tiij6koztat6

tartalmazza.

A kezelt adatok kiire: felv6tel, a felv6telen l5that6, vagy abb6l kdvetkez6 toviibbi adatok,

Az adatkezel6sjogalapja: az Adatkezel6 jo8os 6rdeke (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s f) pontia), mely szerinti

jogos6rdekazAdatkezel66sazNHKVzrt'vagyoninakv6delme,jogellenescselekm6nyek
LekOvetkez6sdnek csdkkent6se, felderitdsUk megkiinnyit6se, a hullad6klerak6 telephelyeken tovdbbd

a t0zv6delem.

Az adatkezel6s id6tartama: A felvdteleket 3 nap eltelt6vel tdr6ljuk, kiv6ve, ha a t6rl6s mell6z6s6re

vonatkoz6 kerelem 6rkezik.

Cimzettek kaire (adat{eldolgoz6s, adattov5bbit5s, kiirtis adatkezel6s}:

A felv6teleket az Cin komdnyzati lnlomdtikoi Kiizpont Nonprcfft KIL {18000 Szekesfeh6rvdr, Honv6d

u. 1.) szerverein t6roljuk, 6s ezen adatfeldolgoz6 ktizrem(kbdik a kamerarendszer iizemeltetes6ben,

fenntartdsdban 6s karbantartdsiban is, melynek sordn esetlegesen hozzdf6rhet az 0n adataihoz

Egy6b inform6ci6k:

Az adatkezel6s nem ktitelez6, az a Dep6nia Nonprofit Kft.6rdekdben sziiks6ges

Az adatokat harmadik orszagba, vagy nemzetk62i szervezet r6sz6re nem tovdbbitiuk'

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizdlt dOnt6shozatalnak, vagy profilalkotSsnak

Az 6n iotai (r6su l€tesen ezekrol a 4. pontban olvashatl:

6n kdrheti az adatkezel6t6l az onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz valo hozzdf6r6st (mely

tartalmazza a felv6tel16l k6szitett m6solat kiaddsdt is), az adatok helyesbitesdt, az adatok tdrl6s6t, vagy

kezel6s6nek korl6tozds6t, tiltakozhat az adatkezel6s ellen,6s megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos

jogorvoslathoz val6 jog.



16

3.13. Kamerds megfigyet6s jogszabilyban rdgzitett kirtelezetts6g tellesit6s

6rdek6ben

Az adatkezel6s c6lia: A hullad6klerakiisi iiirul6kkal kapcsolatos .iogs6rt6 cselekm6nyek megel6z6se,

valamint a tdnylegesen lerakott hullad6kmennyisdg utdn fizetend6 hulladiklerak5si i6rul6k

megfizet6s6nek biztositSsa.

Az adatkezel6s pontos leirdsdt a megfigyelt ter0let hat616n elhelyezett ktil6n tdjdkoztat6 tartalmazza.

A kezelt adatok kaire: felv6tel, a felvdtelen l5that6, vagy abb6l ktivetkez6 toviibbi adatok,

Az adatkezel6s logalapia: Az adatkezel6s a munkdltat6 szdmira jogszab6lyban el6irt ktitelezetts6gek

teljesit6s6hez sitiiseges (GDpR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, a hullad6kr6l sz6l6 20L2.6vi CLxxxV.

torv6ny 69/A-C$-ai)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a ttirlds mell6z€s6re vonatkoz6 k6r6s, 6s azt kiivet6 30 napon

beliil be6rkez6 hat6siigi, bir6sdgi intezked6s hidny6ban 50 nap eltelt6vel tor0liiik'

cimzettek ktire (adatfeldolgords, adattov5bbit5s, kiiztis adatkezel6s):

A felv6teleket az d nkomdnyzoti lnlomotikoi K62pont l,lonPfortt t(rt (8ooo sz6kesfeh6rvdr, Honv6d

u. 1.) szerverein tdroljuk, 6s ezen adatfeldolgoz6 k6zremrlktidik a kamerarendszer iizemeltet6s6ben,

fenniartiisiban 6s karbantartisrban is, melynek sordn esetlegesen hozz6f6rhet az 0n adataihoz'

Egy6b informCci6k:

Az adatszolgdltatis 6s az adatkezel6s .iogszabdlyi et6irdsra tekintettel kdtelez6'

Az adatokat harmadik orszigba, vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re nem tovibbitjuk'

Az adatok nem k6pezik alapi6t automatizdlt dOntdshozatalnak, vagy profilalkotdsnak'

Az 6n iogai (r6szletesen €zekr6l a 4' pontban olvashat!:

6n kdrheti a2 adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st, az adatok

helyesbit6s6t, a7 adatok kezel6s6nek korl6tozds6t, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos

jogorvoslathoz val6.iog.

3. 14. K5resem6nyek nyilventartasa

Az adatkezel6s c6lia: Az okozott 6s elszenvedett kirok nyitvCntart5sa. Adatkezel6 a gazdasegi

esemdnyeket kdteles dokumentdlni 6s nyilvdntartani' llyen esem6ny lehet az' ha az Adatkeze16 dltal

iizemben tartott hullad6kszdllit6 .iilrm fivel kdrt okoz, vagy neki kSrt okoznak. A kifizetett kdrt6rit6seket

a szdmvitel bizonylati elv6nek megfelel6en az 6ves beszSmo16 elk6szit6s6hez kul6n nyilvdntartdst

vezet azon szdml6i16l, melyek ellen6rt6rk6t nem fizett6k meg r6szdre'

A kezelt adatok kaire Erintett csaliidi 6s ut6neve, lakcime, jogositvdnY szdma, forgalmi rendsziim,

bankszdmlasz6ma.

Azadatke2el6sjogalapja:Azadatkezeldsamunkdltat6szdmdrajogszab5lybanel6irtszSm|6zdsi
k6telezetts6gek ieljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, Art 78 5 (3)
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Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a szamviteli w- 169. 5 (1)-(2) bekezd6s6re tekintettel 8 dvig

kezelj0k.

Cimzettek kdre (adatfeldoltoz6s, adattov6bbitiis, kiiztis adatkezel6s):

Az adatokat az ig6nyirv€nyesitds sor6n - jogos 6rdekb6l - toviibbithatiuk a kerok megtdrit6s6re

vonatkoz6an 6rintett biztosit6tdrsasdg 16sz6re.

Egy6b lnformdci6k:

Az adatkezelds jogszabilyi el6irdsra tekintettel ki,telez6'

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetktizi szervezet rdsz6re nem tovdbbitjuk'

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizilt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak'

Az 6n iogai (r€szletesen er€krdl a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz va16 hozz6f6r6st, az adatok

helyesbit6s6t, az adatok kezel6s6nek korletozeset, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos

jogorvoslathoz val6 iog.

4./ Milyen jogok illetik meg Ont a

osszef0gg6sben?

szem6lyes adatainak kezel6s6vel

Hozr6f6r6shez val6 ios

on tiij6koztat.ist k6rhet a116l, hogy a Dep6nia Nonprofit Kft. kezeli-e a szem6lyes adatait,6s ha igen,

akkor 0n jogosult megkapni az alSbbi informdci6kat:

- milyen szem6lyes adatait, milyen c6l 6rdek6ben kezeli a Dep6nia Nonprofit Kft'' 6s erre mi

alapi6n jogosult,

- hon;an jutott a Dep6nia Nonprofit Kft. az 6n adataihoz, 6s mikort6l meddig kezeli azokat'

- a oep6nia Nonprofit Kft. nev6ben adatfeldolgoz6k6nt mis szem6ly r6szt vesz-e az adatkezel6s

folyamatdban,6shaigen,akkorkiaz,miacime,6smilyenfeladatotVdgezazadatkezel6ssordn
- sor keriilt-e az 6n adatainak b6rki r6sz6re t6rt6n6 toviibbit.is6ra, 6s ha igen, gy kinek a

16sz6re,

- milyen jogok illetik meg Ont az adatkezel6ssel dsszefiigg6sben,

- ha adatait az Eur6pai Gazdasdgi T6rs6g (Eur6pai Uni6 tag6llamai, Norvdgia' Lichtenstein'

lzland) kiviilre vagy nemzetkozi szervezetnek tovdbbitja a Dep6nia Nonprofit Kft ' akkor a

megfelel6 adatkezel6s garancidi16l,

- ha az adatkezel6s sor6n automatizdltan, vagyis emberi beavatkozds ndlktil sz0letik onre

vonatkoz6 darnt€s, rigy ennek t6nye, 6s az Onre gyakorolt hatSsa'
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Az 0n hozzdfdresi joga kiterjed arra is, hogy az adatair6l misolatot kapjon, melynek adminisztrativ

k6ltsigekeit a Deponia Nonprofit Kft..jogosult 6rv6nyesiteni 6nnel szemben. A mdsolat kiadSsSnak

korl6tia, hogy az nem 6rintheti hdtr6nyosan mdsok jogait

Helvesbit6 ez val6 ioe

0n bdrmikor k6rheti a Dep6nia Nonprofit Kft. Sltal kezelt szem6lyes adatainak helyesbit6sdt,

kieg6szit6s6t, amennyiben azok nem megfelel6ek, pontatlanok vagy hi6nyosak'

El6fordulhat, hogy a helyesbit6st mege1626en a Dep6nia Nonprofit Kft.-nek ellen6riznie kell, hogy a

szem6lyes adat val6ban helyesbit6sre szorul-e, mely esetben az iigY tisztdzdsdig a Dep6nia Nonprofit

Kft. az adatot nem helyesbiti, hanem korlitozottan kezeli, vagyis azon a tdroldson kiviil mds m(veletet

nem v68ez.

Tiirl6shez va16 ios

6n bdrmikor jogosult kdrni adatainak tort6s6t, azonban figyelembe kell venni azt, hogy a Dep6nia

Nonprofit Kft. ilapvet6en akkor tairli a szem6lyes adatot, ha az adatkezel6sre az eredetileg

meghat6rozott cdlb6l nincs mer szuks6g. A Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat akkor is tdrli, ha azokat

jogellenesen kezelte, vagy jogszabdly iria el6 az adatok tijdds6t'

Ha az adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft az 0n hozz6.idrul5sa alap.i6n kezeli' 6s 0n visszavonia a

hozzdj6ruldsdt, (gy a hozzdj6rulds alapjdn kezelt szem6lyes adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft torli'

kiv6ve, ha az az6rt nem lehets6ges, mert az adatok kezel6s6re mds okb6l van sziikseg llyen ok lehet

pelddul a Dep6nia Nonprofit Kft.-t terhe16 jogi kiitelezetts6g teljesitdse, vagy a Dep6nia Nonprofit Kft '

illetve harmadik f6l iogos drdekeinek drv6nyesitdse.

Ha On az adatainak a t6rl6sdt olyan adatkezel6s vonatkozSsiban k6rte, amelynek c6lja a Dep6nia

NonprofitKft.ktzfeladatdnakelt6tdsa,vagyaDep6niaNonprofitKft,illetveharmadikfdljogos
erdekenek 6rvdnyesit6se, akkor a Dep6nia Nonprofit Kft. a tiltakoz6shoz val6jog szabdlyai szerint

vizsgdljaak6resmeSalapozotts6set,6samennyibennemmertilfelolyanels6bbs6get6lvez6jogszerii
ok, irety megalapozza a tovdbbi adatkezel6st, dgy a Dep6nia Nonprofit Kft az adatottorli

Fontos,hogyaDep6niaNonprofitKft.afentiekszerintazadatokt6rl6s6reVonatkoz6felt6tel
bek6vetkez6se eset6n sem nem to16lhet olyan szem6lyes adatot, amelynek kezel6se jogszabilyba

foglalt kdtelezetts6ge vagy kdz6rdek( feiadatai ell6tdsdhoz, iogi iS6nyek el6terjeszt6sehez'

6rienyesit6sdhez, iliewe vddelmdhez, vagy kdz6rdekf archivildsi, tovibbd statisztikai c6lb6l

sziiks6ges.

Az adatkezel6s korl6toz6sihoz val6 ios

on b6rmikor k6rheti, hogy a Dep6nia Nonprofit Kft. korldtozza az adatkezeldst, mely azt jelenti, hogy

a Dep6nia Nonprofit Kft. a tjroldson kiviiI m5s m6don nem haszndlhat.ia fel azokat, kiv6ve, ha on ahh02

hozzdjirul, vagy az adatok felhaszn6ldsa jogi ig6nyek 6rv6nyesit6s6he2, v6delm6hez sztks6ges'

A korlitozisra akkor keriilhet sor, ha On

-Vitatja,hogyaDep6niaNonprofitKft.6ltalkezeltadataipontosak,6sellen6riznikellazadatok
pontossigit,

-ellenzi,hogyadataitaDep6niaNonprofitKft.ttjrdlie,6skdriazokmeg6rz6s6t'annakellen6re'
hogy az adatkezel6s jogellenes volt,
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ig6nyli, hogy adatait Dep6nia Nonprofit Kft. megtartsa, mert azok felhaszndlSsdval jogi ig6nyt

szeretne 6rv6nyesiteni (p6ldiiul pert szeretne inditani), bdr az adatok kezel6s6re a Dep6nia

Nonprofit Kft.-nek mdr nincs sztiks6ge,

tiltakozott az adatkezel6s ellen, de vizsgdlni sztiks6ges, hogy az 0n tiltakoziisa megalapozott-

e.

Amennyiben sor kerril a korl5toz6s felolddsiira, {gy arr6l a Dep6nia Nonprofit Kft. el5zetesen

t6j6koztatja 0nt.

Tiltakoz6shoz val6 ioe

On jogosult tiltakozni szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha az adatkezel6s a Dep6nia Nonprofit Kft.

koz6rdekfi feladata v6grehajtdsdhoz, illewe a Dep6nia Nonprofit Kft. vagy harmadik f6l jogos

6rdek6ben szr"lks6ges. Ha nincs olyan k6nyszerit5 erejfi jogos ok az adatok kezeldsdre, amely

elsclbbs6get 6lvezne az 6n ig6ny6vel szemben, akkor a tiltakozds eredm6nyek6ppen a Dep6nia

Nonprofit Kft. az adatokat t6rli.

M6s esetben - pl. ha a Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat hozziij6rulSs alapjdn, vagy szerz5d6s

teljesit6se, vagy jogi kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben kezeli - (gy a Dep6nia Nonprofit Kft' a

tiltakoziisi jog gyakorlSsiit torl6si k6relemk6nt kezeli, 6s az arra vonatkoz6 szabdlyok szerint birdlja el'

Automatizdlt dtintdshozatalhoz kapcsol6d6 iosok

Amennyiben egy automatikus g6pi folyamat rigy eredm6nyez dontdst Onre n6zve, hogy abban

semmilyen m6don nincs emberi kozrem(k6d6s, rigy 6nnek joga van arra, hogy e dont6s ne terjedjen

kiOnre.

Ha dont6shozatal az 0n hozz6jdrulSsdn alapul, vagy arra szerz6d6s megkotdse vagy teljesit6se

6rdek6ben kertil sor, ilgy 0n k6rheti, hogy Ugyint6z6nk vizsgdlja feltil a dtint6st. Peld6ul abban az

esetben, ha On ig6nybe kiv6nja venni az ilgyf6lportdlt, 6m annak regisztr6ci6s mechanizmusa elutas(tja

az 0n regisztriici6j6t, annak ellen6re, hogy helyesen adta meg az adatait, tigy k6rheti e ddnt6s

feltilvizsgdlatdt 6s a regisztrdci6 j6v6hagyds6t.

Adathordozhat6s5shoz val6 ioe

On k6rheti, hogy az 0n 5ltal a Dep6nia Nonprofit Kft.-nek hozzdj6rulSs alapjdn, vagy az On iiltal kotott

szerz5d6s teljesit6se 6rdekeben megadott, 6s a Dep6nia Nonprofit Kft. informdci6s rendszerdben

elektronikusan kezelt szem6lyes adatokat a Dep6nia Nonprofit Kft. kiadja elektronikus formdtumban

az 6n sz6m6ra dgy, hogy azt m5sik adatkezel6nek tovdbbithassa'

A Dep6nia Nonprofit Kft. az adatokat csak az informdci6s rendszere iiltal tiimogatott fiijlform6tumban

adja dt, vagy az 0n k6r6s6re tovSbbitja kozvetleniil egy m6sik adatkezel6nek.

A kozvetlen adattov6bbitdsra akkor kerrilhet sor, ha az nem s6rti, vagy vesz6lyezteti az adatok

biztonsdgdt.
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5./ Hogyan gyakorolhatja az 6nt megillet6 jogokat?

6n a jogainak Ihozzi,.i;iruliis visszavondsa, hozzdf6r6s (tirjekoztatiis), helyesbit6s, korldtozds (2irolds),

t6rl6s, tiltakozds illetve adatainak hordozasa) gyakorldsdra vonatkoz6 ig6ny6t, kdrelm6t bdrmikor

beielentheti a Dep6nia Nonprofit Kft. al6bbi e16rhet6s6gein:

lev6lben: 8€0€€:d&esfuh6ei61€6+h5*+dr4 8000 Szdkesfeh6rvdr-Csala, P6nzver6vdlgy, Hrsz:

020087 /8
e-mail-ben: az a datved elem @depon ia. h u e-mail cimen
telefonon: a 22/507 -4L9 sz'mon,
szem6lyesen: a Dep6nia Nonprofit Kft uM6lszolgiilatain

A Dep6nia Nonprofit Kft. az 0n kdrelm6re a vjlaszdt indokolatlan k6sedelem n6lk0l, de legk6s6bb a

k6relme benyLijtdsdt6l s26mitott t h6napon behil megadja. Ha a k6relem teljes[t6se alapos okkal nem

lehets6ges e hatdrid6n beliil, akkor a Dep6nia Nonprofit Kft. az 0n 6rtesit6se mellett jogosult

meghosszabbitani 2 h6nappal ezt a hat6rid6t.

Ha a Dep6nia Nonprofit Kft. nem tudja teljesiteni az 6n kdrelmdt, akkor ennek okairol t6jdkoztatja Ont

a k6relme benyujt6sdt6l szdmitott t h6napon beliil.

6./ Milyen jogorvoslati lehet6s6gei vannak?

Ha 6n s6relmesnek tartia a Dep6nia Nonprofit Kft. eljdrdsdt az 0n szem6lyes adatainak kezel6s6vel

kapcsolatban, akkor c6lszerfi panasz6val els6sorban a Dep6nia Nonprofit Kft.-hez fordulni az

adatvedelem(odeponia.hu e-mail cimen. A panasz6t a Dep6nia Nonprofit Kft. adaw6delmi tisztvisel6

bevonisdval megvizsgdlja, 6s mindent megtesz annak 6rdek6ben, hogy a panaszban foglaltakat

orvosolja.

Ha a fentiek ellen6re a s6relmei tovdbbra is fenndllnak, vagy panaszdt hivatalosan, ktizvetlenUl hat6sdg

el6tt szeretnd megtenni, akkor bejelent6ssel 6lhet a Nemzeti Adatvddelmi 6s lnformdci6szabadsdg

Hat6siSgniil (cim: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-LL. levelezdsi cim:1363 Budapest, Pf.9., E-mail:

ug!.felszolgalat@naih.hu, honlap: glglyJgiLbO.

A fentieken tilmen6en 6n adatainak v6delme 6rdek6ben bir6sdghoz is fordulhat, mely esetben a

lak6helye vagy a tart6zkodiisi helye szerinti ttirvdnyszdkn6l is benyujthatja kereset6t.

Kelt: 526kesfeh6rvdron, 2022. okt6ber 1

Dep6nia Nonprofit Kft.


