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Szab6lyzathoz kapcsol6d6 formanyomtatvdny: FNY 90 Koz6rdekfl adatig6nyl6
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1. A szab5lyzat c6lja 6s hat6lya
1.1. A Szab5lyzat celja, hogy a T6rsasAg mfikod6se sor6n keletkez6 koz6rdektli adatok
nyilvSnossdgdrt biztositsa, meghat5rozza a koz6rdekU adatok megismer6s6re i16nyu16

i96nyek teljesites6nek rendj6t.
1.2. A Szab5lyzat t6rgyi hat5lya kiterjed a Tdrsas6g 6ltal kezelt koz6rdek0 adatok 6s
a kozerdekb6l nyilv5nos adatok teljes kor6re.

A szab6lyzatban haszn6lt fogalmak tekintet6ben az informici6s onrendelkez6si
jogr6l es az inform6ci6szabads5gr6l sz6l6 2011.6vi CXll. torv6ny (tov6bbiakban:
'1.3.

I

nfotv. ) 6rtelmez6 rendelkez6sei az ir5nyad6k.

2. Kozbrdekfi adatok ktire 6s nyilvanoss6ga
2.1. A T6rsas6g az lnfotv.-ben meghatSrozott terjedelemben honlapj6n kozz6teszi,
tovdrbb6 erre irSnyul6 igeny eset6n jelen szab6lyzat 3. pontj6nak rendelkez6sei szerint
hozzAf |rhetov 6 teszi a tev6kenys6g6vel kapcsolatos kozerdekfi adato kat.

2.2. A T6rsas6g lehetov6 teszi, hogy

a

kezel6s6ben l6vci koz6rdekfi adatot a
jogszab6lyi felteteleknek megfeleloen el<iterjesztett koz6rdekU adatig6nyl6s alapj6n
b6rki megismerhesse, kiv6ve, ha az adat megismer6s6t torv6ny nem teszi lehet6v6.

3. A ktiz6rdekfi adatok megismer6s6re iriinyu16 ig6ny 6s teljesit6se
3.1. A koz6rdekil adat megismer6s6re ir6nyul6 igenyek beny[jt6s6nak m6dja:

ir6sban:

Dep6nia Nonprofit Kft. 8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sorh6z t6r 3.

postacimen

Elektronikusan: adatvedelem@deponia.hue-mailcImen
Sz6ban, ir6sban a tdrsasSg sz6khely6n(Sz6kesfeherv6r, Sorh6z t6r 3.)
mUkod6 iigyf6lszolg6latdn 0gyfelfogad6si id6ben, a nyitva tart6s aktu5lis
id6pontja a www.deponia.hu weboldalon tal6lhat6)
+36221507-419

Telefonon
A

sz6beli ig6nyek el6terjesztes6t minden esetben hivatalos feljegyz6sben kell

rogzlteni (FNY 90 KozerdekU adatig6nyl6).

a 3.1. pontban foglalt

bdrmely m6don beny0jthat6k, de azoknak
minden esetben tartalmazniuk kell az ig6nylo nev6t, nem term6szetes szemely ig6nylo
eset6n megnevez6s6t, valamint azl az el6rhet6seget, amelyen szAmAra az
adati96nyl6ssel kapcsolatos bSrmely t6j6koztat6s 6s 6rtesit6s megadhat6.

3.2. Az igenyek

3

A

kciz6rdekfi adatig6nyl6seket iktat6st kovet<ien haladektalanul az Ugyvezet6
r6sz6re kell tov6bbitani.

3.3.

Az adatvedelem@deponia.hu cimre 6rkez6 levelek 6rkeztet6s66rt az adatv6delmi
asszisztens felel' aki koteles naponta ellen6rizni az ide 6rkezett adatigenyl6seket,
majd iktat6sra 6tadni a tSrsasSg Titk6rs6g5ra, amely szign6l6st kovet6en koteles azt
az adatv6delmi asszisztensnek, illetve az adatv6delmi tisztvisel6nek tov5bbitani.

3.4. A koz6rdekU adatig6nyl6st az iktatSst kovet6 5 napon beliil meg kell vizsg5lni
abb6l a szempontb6l, hogy
az adatig6nyles megfelel-e az lnfotv.-ben foglaltaknak,
az ig6nyelt adatok pontosan beazonosithat6k-e,
az ig6nyelt adatok kozerdek0, vagy koz6rdekb6l nyilvdnos adatnak min6sUlneke,

megtal6lhat6k-e a T6rsas6g honlapj6n,
az ig6nyl6 dltal k6rt m6don vannak-e t6rolva a T6rsas6gn6l, vagy feldolgozdsuk
sztiks6ges-e, - az ig6nylo el6rhet6s6ge tisztdzott-e,
a t6j6koztatdst milyen form6ban, m6don k6ri,
az adatszolg6ltates teljesit6se okoz-e a T6rsas6gnak kUlon kolts6get, ha igen,
akkor ennek megt6rit6set az i96nyl6 vSllalja-e.

3.5. Ha az ig6ny az el6zetes vizsg6lat alapjdn a k6rt m6don nem teljesithet6, az
els6sorban e-mailben -fel kell venni a kapcsolatot, 6s a hi6nyz6 adatokra
vonatkoz6an nyilatkozatt6telre kell felhivni, illet6leg az adatig6nyl6s pontosit6s6t kell
kbrni az ig6ny be6rkez6s6t koveto 8 napon beltil. A kapcsolatfelv6telt a gazdas6gi
igazgat6 6ltal kijelolt felel6s v6gzi.
ig6nylcivel

-

3.6. Amennyiben az adatig6ny teljesit6se koltsdggel j6r, 0gy az ig6nyl6t6l egy6rtelmU
nyilatkozatot kell k6rni a tekintetben, hogy a kolts6gek ismeret6ben fenntartja vagy
m6dositja-e ig6ny6t. A kolts6gvisel6si nyilatkozat bek6r6se a gazdasdgi igazgat6 5ltal
kijelolt munkav6lla16 feladata.
Az ig6nylo a kapott t6j6koztat6s k6zhezv6telet kovet6 30 napon beliil nyilatkozik arr6l,
hogy az ig6nyl6s6t fenntartja-e. A t6jekoztat6s megteteletol az igbnylo nyilatkozatdnak
az adatkezelohoz valo be6rkez6s6ig terjedo id6tartam az adatig6nyl6s teljesitesere
rendelkez6sre 6116 hatSrid6be nem sz6mit bele. Ha az ig6nylo az ig6ny6t fenntartja, a
kolts6gteritest az adalkezelo 6ltal meg6llapitott, legal6bb 15 napos hat6ridoben
koteles az adatkezel6 r6sz6re megfizetni.
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3.7. Az ig6nyt el kell utasitani, ha annak teljesit6s6t a torv6ny kiz64a, a k6rt adatok
nem kozerdekU adatok, vagy nem koz- erdekb6l nyilv6nos adatok, illet6leg, ha az
ig6nyl6 nem adta meg a 3.2. pontban megjelolt adatokat. Az ig6ny teljesitesenek
megtagad6s616l, annak indokaival, az ig6nyl6t a torv6ny alapj6n megillet6 jogorvoslati
lehet6s6gekr6l val6 tSj6koztat6ssal egytitt, az ig6ny be6rkez6s6t koveto 15 napon
be[]l ir6sban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si cim6t kozolte - elektronikus
lev6lben kell ertesiteni. Az 6rtesitest a gazdas6gi igazgat6 6ltal kijelolt felel<is vegzi.

3.8. Az adatszol95ltatdst a koz6rdek0 adat megismer6s6re i16nyul6 ig6ny be6rkezes6t
kovet6 legrovidebb id6 alatt, legfeljebb azonban '15 napon belUl kell teljesiteni. Ha az
adatig6nyl6s jelentos terjedelmU, illetve nagysz6m0 adatra vonatkozik, vagy az
adatig6nyl6s teljesitese a T5rsas6g alaptev6kenys6g6nek elldt6s6hoz sztiks6ges
munkaer6forr6s ar6nytalan mert6k( ig6nybev6televel j5r, a hat6rid6 egy alkalommal
15 nappal meghosszabbithat6. Err6l az ig6nylcit az ig6ny be6rkez6s6t kovet6 1 5 napon

beliil t6j6koztatni kell.

3.9. Az adatszolg5ltatdsnak - lehetos6g szerint - az igbnyll 5ltal kiv6nt technikai
eszkozzel6s m6don kell eleget tenni (postai lev6lben, telefaxon, e-mailben, cd-n). A
be6rkezett ig6ny szerinti adatok osszegy0jt6s6t, illetve a jelen pont szerinti tovSbbit6st
a gazdasdgi igazgat6 6ltal kijelolt felel6s v6gzi.

3.10. Ha az igbny csak r6szben teljesithet6, az igenyltit tdj6koztatni kell

a
nyilvSnoss6gra hozatalban korl5tozott adatok kor6r6l 6s megismerhet6segenek
m6dj6r6l. Az adatszolg6ltat6s sor6n kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy ha a
kozerdek( adatot tartalmaz6 dokumentum az igbnylo 6ltal meg nem ismerhet6 adatot
is tartalmaz, akkor a m5solaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenn6 kell
tenni. Err6l t5j6koztatdrst tesz a gazdasdgi igazgat6 6ltal kijelolt felelos.

3,11. Az. adatv6delmi asszisztens nyilv6ntartdrst vezet a napt6ri 6vre vonatkoz6an

-

-a T6rsas6ghoz be6rkezett teljesitett adatigenyl6sekrol valamint
az elutasitott kozerdek0 adatig6nyekr6l.

A nyi|v6ntart6s larlalmazza.
az 0gyirat iktat6sz5m5t;
az adatig6nyl6s t6rgy6t;
az adatig6nyl6s be6rkez6s6nek id6pontj6t;

-
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az adatig6nyl6s teljesit6s6nek id6pontj6t vagy
az adatig6nyl6s elutasit6s6ra 6s az elutasit6s okdra vonatkoz6 adatot.

4. Adatv6delmi el6ir6sok

A

koz6rdekU adatigenyles alapj5n torten6 adatszolgdltatds eset6n az adatig6nyl6
szem6lyazonosit6 adatai csak annyiban kezelhetcik, amennyiben az ig6ny
teljesites6hez - bele6rtve az esetleges kolts6gek megfizet6s6t is - elengedhetetlenril
sz0ks6ges.

5. Az adatszolgriltatds ktilts6ge
5.1. Amennyiben az adatszolg6ltatds a koz6rdekU adat m6sol6sa miatt a T6rsas6gnak
kiilon koltseggel j6r, e kolts6get a koz6rdekU adat ig6nyl6j6vel kell megterlttetni az
lnfotv. 29.$ (3) - (6) bekezd6sei alapj6n.

5.2. A koz6rdekfi adatr6l k6szitett mdsolat6rt a 30112016. (lX. 30.) Korm. rendelet a
koz6rdekU adat ir5nti ig6ny teljesit6s66rt meg6llapithat6 kolts6gt6rit6s m6rteker6l sz6l6
jogszabdly szerinti maximdlis mert6k alapj6n kell meghat5rozni a kolts6gt6rit6s
m6rt6k6t.

A

kolts6gt6rit6s osszeg6t sz6mla alapj5n 6tutal6ssal vagy k6szp6nzben,
hAzipbnztAri befizet6ssel kell megfizetni. Atutaldssal torten6 fizetes eset6n m6r a
kolts6gek megt6rit6se el<itt teljesithet6 az adatszolg6ltatAs r6sziinkr6l a 15 napos
teljesit6si kotelezetts6g miatt.

5.3.
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