
Adatv6delmi tfij6koztatil
elkiiliinitett hullad6k gyiijt6s6re szolg{16 ed6nyzet kiosztfsdval6s hasznflatfval

kapcsolatban

1./ Adatkezel6 megnevezdse

DEPONIA Hullad6kkeze16 6s Telepii16stisztasr{gi Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gti

Tirsasig

Adatkezelo jelen t6j6k oztato irtj6n tesz eleget az Europai Uni6 Altal6nos Adatv6delmi
Rendelete (Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 20161679. sz6mir Rendelete) (tov6bbiakban GDPR)

szerinti e I ozete s ti$ ekoztatits i k<itelez ett s 6g6nek.

Jelen adatkezeldsi tljekoztato id6beli hat6lya 2020.09.25-tol visszavoniisig tart. Visszavon6sra

pdld6ul az irinyad6 jogszab6lyok v6ltoz6sa, vagy az Adatkezel6 tev6kenys6g6nek viitozdsa
bovtildse, 6s rij adatkezel6si c6lok kijel<ildse, vagy akezelt adatok kor6nek viitozisa adhat okot.

Adatkezelo a visszavonttt$ekoztat6val egyidejtileg fj adatvddelmi ti$ekoztat6t bocsAt ki.

Jelen thj€koztato ird6n 6nt trij6koztaduk a szemelyes adatai kezel6senek l6nyeges

rendelkezdseirol, ezert sziv eskedj en fi gyelmesen elolvasni.

2,1 Lz adatkezel6sre vonatkozil iogszabflyok

Az On adatainak kezel6sdre vonatkoz6 alapveto szab6lyokat

- az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. 6prilis 27.) a

term6szetes szem6lyeknek a szemelyes adatok kezelese tekintet6ben tdrtdn6 vddelmdrol

6s az ilyen adatok szabad 5raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kiviil
helyez6s6rol (6ltal6nos adatv6delmi rendelet, a tov6bbiakban: GDPR),

- az informici6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l szolo 2011. 6vi
CXII. ttirv6ny,

- a fogyaszt6vddelemrol sz6l6 1997.6vi CLV. ttirveny
- a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny
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a hulladdkkal kapcsolatos nyilv6ntart6si ds adatszolg6ltat6si kcitelezettsdgekrol sz6l6
30912014. (XII. I l.) Korm. rendelet
a sz6mvitelrol sz6l6 2000. dvi C. t<irvdny (tovrlbbiakban: .,Sz6mviteli tv.";
a kcizlevdlt6rakr6l ds a magdnlevdlt6ri anyag vddelmerol sz6l6 1995. 6vi LXVI. torv6ny
(a tovibbiakban: ..Ltv.")
Adatkezelo tevdkenys6gdvel drintett telepiilesi onkorm6nyzatok vonatkoz6 rendeletei,
kivdve, ha azok tartalma elobb fblsoroltak rendelkezdseivel titkrizndnek

3.1 Az adatkezel6s jellemz6i:

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezelo 6ltal biztositott, elkiikinitett hulladekgyiijto ed6nyek
kiosztiisa az arra jogosult ingatlanhaszn6l6k rdszdre,6s veltik az edenyzet ingyenes haszniiatdra
vonatkoz6 felt6teleket tartalmazo dokumentumok szerinti haszn6lati megrillapod6s megkot6se.

A kezelt adatok kiire: az 6n csal6di 6s ut6neve, lak6helye, vagy hrt6zkod6si helye, 6rtesit6si
cime, ha az elozoektol ktlonb<izik, a jogosultsdg alapj6t k6pezo tartoz6smentess6g tdnye,
illetoleg ktizszolgiiltat6si dijtartozirs fenndlldsa, az 6n azonositdshoz sziiks6ges szemelyes
adatok az edenyzet iitadas-etv6tele sor6n

Az adatkezel6s jogalapjaz Az adatkezel6s az 6n reszere biztositott ed,lnyzethaszndlatira
vonatkoz6 meg6llapod6s megktit6s6hez 6s teljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s
b) ponda).

Az adatkezet6s iddtartama: Az 6n csal6di 6s ut6nev6t, lak6helyet, vagy tart6zkodilsi helyet,
6rtesit6si cim6t a fenti c6lb6l ahaszniiat megsztindsdt krivetoen a szerzoddsbol sziirmaz6 jogok
6s kotelezetts6gek el6vtil6s6ig kezeljiik.

A jogosults6g. alapj6t kepezb tartozdsmentessdg t6nye, illetoleg k<izszolg6ltat6si dijtartoz6s
fenn6ll6sa, azbnazonosit6shoz sziiks6ges szem6lyes adatokba 

".ik 
u, ed1iyzetetad6s-6tv6tele

sor6n tekintiink be, azokat e c6lb6l nem t6roljuk.

Cimzettek kiire (adatfeldolgozris, adattovibbitris) :

dnkormfnyzati Informatikai Kiizpont Nonprofit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Honv6d u. 1.,
mely informatikai szolgiiltat6kent karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcsin hozziflrhet az 6n
adataihoz,
DMS One Szolgiitatil 6s Tanicsad,b Zrt. (1117 Budapest, Infopark s6t6ny l. I.6p.) mely
informatikai szolg6ltat6k6nt karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcsiin hozziferhet az 6n adataihoz,
Servantes Szoftver Kft. (l l6l Budapest, J6zsef utca 18.) mely informatikai szolgiltat6kent
karbantart6s, vagy fejleszt6s kapcs6n hozzdferhet az 6n adataihoz.

Az adatkezel6sben adatfeldolgoz6k6nt vesz r6sznek telepi.ilesi <inkorm6nyzatok, akik az adott
teleptildsen az edenyzet kiosztils6val, 6s az ahhoz sziiksdges adminisztr6ci6val felmertilo
feladatokat l6tjak eL Az Onkorm6nyzatok kizir6lag a saj6t teleptil6sen 6tadott ed6nyek
vonatkoz6s6ban fernek hozzit az 5intett ingatlanhaszniilok szem6lyes adataihoz.

Az 6n adatalhozkizirolag azon szemllyek f6rhetnekhozzl, akiknek munkak<iri , vagy hivatali
kotelezetts e ge az adatkeze ldssel j 616 technikai miiveletek elvd gzdse.
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Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolg6ltat6s nem
amennyiben az adatokat
biztosit6s6ra sem keri.ilhet

kdtelezo. de az edenyzet haszn|lata 6rdek6ben sztiks6ges, ez6rt
nem bocs6da rendelkez6siinkre, ugy az 6n resz6re az ed,enyzet
sor.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkozi szervezetresz5re nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatiziilt dont6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

4.1 Az On jogai:

Hozz|fereshezvalo jos.. melynek keretdben az Adatkezelohdz cimzettk6relemben tilekoztatfst
k6rhet arr6l, hogy milyen szem6lyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezeldsi c6l miatt,
milyen forr6sb6l, mennyi ideig kezeljiik, illetve kinek tov6bbitottuk azokat, tov6bb6 m6solatot
k6rhet az adatokr6l, kiv6ve, ha a miisolat kiad6sa m6s szem6ly jogos 6rdek6t s6rten6.

Hel)resbit6shez val6 jog, mely alapj6n az Adatkezeloh<iz cimzett k6relemben k6rheti, hogy
m6dositsuk valamely szem6lyes adatitt.

Tcirl6shez val6 iog, mely alapjin az Adatkezelohdz cimzett k6relemben k6rheti, hogy t<ir<iljtik
szem6lyes adatait.

Korl6toz6shoz val6 joga alapj6n az Adatkezelohdz cimzett k6relemben kdrheti az adatkezeles
korl6toz6siit, mely esetben a tilrol6son kivtil semmilyen mriveletet nem v6gezhettink azokon.

Adathordozhat6s6ehoz val6 josa alaplfun az 6n6ltal rendelkez6siinkre bocs6tott adatokat sz6les
korben haszn6lhat6, g6ppel olvashat6 form6tumban jogosult megkapni, vagy k6rheti, hogy ezen
adatokat m6s adatkezelo fele tov6bbitsuk

Tiltakoz6shoz val6 joga alapliln az Adatkezel6h<iz cimzett k6relemben tiltakozhat szemdlyes
adatainak kezel6se ellen, mely esetben az adatkezel6s nem folytathat6, kiv6ve, ha azt
kdnyszerito erejri jogos okok indokolj6k, vagy jogi ig6nyek eloterjesztdse, vagy v6delme
6rdek6ben sztiks6ges.

Jogorvoslathoz val6 joga alapjhn6n jogai v6delme 6rdek6ben, 6s az adatkezel6ssel kapcsolatos
panaszival kapcsolatban az al6bbi f6rumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatv6delmi 6s

Inform6ci6szabads6g Hat6s6g (cim: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet fasor 22lc postacim:
1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (l) 391-1400, fax.: +36
(l) 391-1410, honlap: www.naih.hu) vagy lak6helye szerint illet6kes Tcirv6nysz6khez

Kelt, Sz6kesfeh6rv6r, 2020. szeptember 22.
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