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A d a t kezel6si S za b i lYz a t
Hatrilyos: 2018. m.ijus 25. napjet6l visszavoniisig

Continus Nova Hullad6kgazddlkodisi 6s Vagyonkezel6 Ko116tolt Felel6ss6gfi Tdrsasig

toy6bbiakban: ,.Adatkezel6", a jelen Adarkezel6si Szabielyzatot (tovebbiakban: ,.Szabilyzaf') alkotja az al6bbi trirgyi, teruleti,

idcibeli ds szeme ihatal I alkalmazlsi kdr -

Ce. 0'7 -09-02442'7
8000 Szekesfeh6rvdr Sdrhez ter 3

Ad6sz6m: 247 6615 t -2-07

Statisztikai sziimjel:
/www.continusnova.hu/

E-mail
Telefon +36 2 507419

Fax: +36 2 50'1419

T6rv€nyes k€pvisel6 d TiborStei

Jelen Szabdlyzat alkalmazand6, vonatkozik 6rvdnyessdgi ideje, Adatkezel6 ellen6rzdsi k6r6be ta
a lentiekkel 6sszefiigg6 valamennyi adatkezeles6r€helyis6gek teriilet6n

rtoz6 helyszinek,

Tdrgyi hatily:
- sz Adalkezelf uzon szemezai-, gozdusrigi-, tdrsodalmi- vagt mds eg)ib iletviszonlai, melve*re/melyek sonin kOlelezd

jelen Sztbdlyzat rcndelkeziseit olkqLnazni -

Adatkezeki f6- 6s mell6ktevdkenysdgi kdriben fogyaszt6 szerzddCssekkel dsszeffigg6

Adatkezelo fii- ds melldktevikenysdgi kdriben fo$/aszt6 szerzoddssekkel dsszeffi996
panaszkivizsg6l6sok

Adatkezel6 iigyfeleinek sz6montaniis4 iigyfdl-adat"illomriny karbantart6sa

Elektonikus ds papiralapu szimkizris pdnzi.igyi el<ikdszitdse, !Q!yy9!!!9. !ll!!9!Z
Adatkezel6 fd- ds mell€ktevCkenysdgi k6rdben
kdnwel€se

fogyasa6i szerz6disekkel 0sszeffigg6

Adatkezel6 fo- ds melldktevikenysigi ktirdben
kintliv<isdgek nyilv6ntartdsa

fogyasa6i szerz6ddsekkel 0sszeffigg6

Lerak6i nyilvantartiisvezet6se
Kr{resemdnyek nyilvii,ntart6sa, kezel6se

bels6Adatkezel6
tev6kenys6gei

esitdseAdatkezel<i fd- ds melldktevdkenysdgi kordben fogyasz6i szerz6dcsek telj
Adatkezel6 li! is melldktevdkenysigi koriben fogyaszt6i szerz6ddsekkel 0sszeffigg6
szjrmlizirs

Adatkezel6
tev6ken!,s6gei:

kiils6

Adatkezel6 fti- 6s melldhtev€kenysdgi kdrdben fogyasa6i szerz6ddsekkel 6sszefiigg6
panaszkezelds

Altalinos Szem6lyi hatdly

- aion terrnisietes is jogi szemdlyek,jogi siemilyisdggel nem randelkezti jogalonyo*, akikel jelen Szsbdl)'zol olapidn
ki;r tekinteriben nler alkqlrnadst a Szabdl!4|!iogok ds kiitelezeasigek illanek; mely szemilyi

Adatkezelo egyes helyi dnkormanyzatokkal kotott mindekor drvdnyes - lakossigi 6s

onkormanyzati, telepiildsi hulladdk begyUjtdse is ertalmatlanites c6lj6b6l a hulladdkkezel6
ldtesitminyig tortdnti elszrllit6s, ds on a jogszabdlyok szerinti kezelise Crdekdben -
kozszolgiiltat6 szez6ddsek teljesitise keretdben kiiltin fogyaszd szerz6ddseket kiit
Erinttetek az egyes szerz6ddsekben megiel6lt term6szetes szemelyek

lirintettek (finek
szem6lyes adala jelen
Szabilyat szerint
Adatkezel6 keze,i):

bdrme ly me ghat.i rozol t,
szemdlyes adot alapjdn
azonos[tott vagy
k)zvetleniil vagt k6a'en'e -
qzonos{thatd termiszetes
szemily

Minden olyan tov6bbi termCszetes szem6ly, akinek szemilyes adatat Adatkezel6 jelen
SzabAlTzat, illetve e Szabellzat hatiilz al6 tartoz6 tov6bbi adatv6delmi rendelkez6s szerfuit

kezeli.

L6sd.: ielen Szab6llzat kiildn e trirglri fejezetdbenAdatfeldolgoz6(k)

Continus Nova Kfi. Adarkezel6si Szabalyzat

CdeiesYzdksziim:
Sz6khely:

24',7 66t5t -3821-l l3-07

Elektronikus eldrhet6sige:
titkanas@continusnoyahu

tiqyvezetd, dnell6an
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azal, hogy amennyiben az Adatkezel6 konkrdt adatkezelise tekintetdben b6rmely szab6lyzat alkahnazand6 rendelkez6se

nyitv6nvai6an jelen Szab6lyzatba [&6zne, rigy jelen Szab6lyzatban foglaltak az ininyad6k'

A Szabellzal cilja, hogy megltatirozza az Erinteueknek az Adatkezeki riltat kezelt adatainak kdr6t, az ada&ezel€s m6dj6t,

celj6r 6s jogalapjet, ;alamint bizositsa az adawedelem alkotmiinyos elveinek, az adatbiaonsAg k6vetetndnyeinek

drv€nyesiil6ser, megakadllyozza az Erintettek adataihoz tortdnd jogosulatlan hozzifdrdst, az adatok megv6ltoztat6sit 6s

jogosutatlan nyilv6nossr4gra hozatal6t vagy felhaszn6l6s"4t

Az adatkezel6s alapjiul szolg6l6 jogszabilyok kfildntisen' de nem kizrir6lagosan:
A Szab6lyzat szempontj6b6l kiemelt jelent6sdggel bir6 jogszab6lyok:

Conrinus Nova Kft. Ada&ezel€si Szab6llzat

Specidlis szab6llzatok
ii* i-ta,-i rendelkez6sei 6rvdnyesek Adatkezel6 hil6n szabilyzatai vonatkozis6ban is (aldbbi szabdlyzatok jelen

Szab d ly z a tt a I e gti t t a I kal n azan d6 k)
. SZ-1'l lftt&.ezeldsi Szabalfzat
o SZ-t6Gdpj6rmt-Hasm6latiSzabelyzat
o SZ-23InformatikaiBiaonsrigiSzzbllyzzt
o SZ-19 Katasztr6fa Elluiritisi Terv
o SZ-20 Ment6si es Archivril6si Szabrilyzat

. SZ-2l logikai Hozzif6rcsi Szab6lyzat
o SZ-23 Elekronikus megfiryelorendszff szabelyz t
. Adatkezel6si6jeko^^t6
o COOKIE (SoTD szab6lyzat

Delinici6k:
Erinert: bfirmely meghatirozott, szemdlyes adat alapj6o azonositott vagy - ktizvetleniil vagy k<izvetve - azonosithat6

termdszetes szem6ly;
Hozzdiarul.is: az Erintett akaratiinak onkdntes ds hatiirozott kinyilviinit6sa, amely megfelel6 tejdkoztat6son alapul, ds amellyel

felredrthetetlen beleegyez6sdr adja a 16 vonatkoz6 szem€lyes adat - tetes ktirii vagy egyes miiveleteke kiterjed<i - kezel6s6hezl

Szemilyes adqt: az Eir]ltelclel kapcsolatba hozhat6 adat - kiil6n<jsen az €rintett neve, azonosit6 jele, valamint egy vagy tdbb

fizikai, fiziol6giai, mentelis, gazdasegi, kulturilis vagy szociiilis azonoss6gdm jellemzti ismeret-, valamint az adatb6l

levonhat6, az 6rintettre vonatkoz6 ktivetkeztetds;
Adarkezel1: az a temdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemelyisdggel nem rendelkez<i szervezet, aki vagy amely

6n6ll6an vagy m6sokkal egyiitt az adat kezel6s6nek cdtj6t meghaxirozza, az zdatkezel€sre (bele6rtve a felhaszn6lt eszk6a)

vonatkoz6 ddnt6seket meghozza 6s vegrehajlja, vagy az adatfeldolgoz6val v€grehajtatja;

Atlatkezelis: az alkallmazott eljfuast6l fiiggetleniil az adaton vegzett bermely miivelet vagy a miiveletek iisszessdge, igy
kiiliinosen gyiijtese, felv€tele, rdgzitdse, rendszerez6se, t6rol6sa, megv6ltoaat6sa, felhaszn6l6sa, lek6rdez€se, tov6bbit6sa,

nyilyenoss6gra hozatala, dsszehangoliisa vagy tisszekapcsol6sa, z6rol6sa- t6rlese es megsemmisit6se, valamint az adat tov6bbi

felhaszn6l6siinak megakad6lyoziisa, fenyk6p-, hang- vagy kepfelvdtel keszitese, valamint a szemily azonosit6s6ra alkalmas

fizikaijellemziik (pl. ujj- vagy tenydmyomal, DNS-minta, iriszkep) rtigzit6se;

Ad.l o|tibbitlts: az adat meghatirozott harmadik szem6ly, igy kiil6n<isen az Adatfeldolgoz6 kiil6n adafeldolgozisi tevdkenysdg

rirgyaban kotdtt szerz6ddsei, megbizisai szerinti Adatfeldolgoz6, Trirsadatkezeki szimdra tdrtin6 hozziifdrhet6vd tdtele:

Adotfeldolgozds: az adatkezeldsi miiveletek, technikai ieladatok elv6gzdse, fuggelleniil a miiveletek vdgrehajtAs6hoz

alkalmazott m6dszert6l es eszkiiz6l, valamint az alkalmaziis helydt6l.
Nflv6noss6gra hozatal; az adat b6rki szAfiata liinenb hozz{fdrhet6vd tdtele

Adattdrles: az adat felismerheletlennd tetcle oly m6don, hogy a hell, e6llirdsa tiibbe nem lehetsdges;

Gipi .felclolgozits: a kovetkez6 miiveletekel lartalmazz.a. ha azokat rdszben vagv egdszben automatizAh eszk6z0kkel hajtj6k
yegre az adatok tiiroliisa, az adatokkal vdgzett logikai vagy aritmetikai miiveletek. az adatok megveltoaatasa. tdrldse,

visszakeresese ds terjesztese.

/

Az Eur6pai Parlament ds a Taniics (EU) a termeszetes szemd

vddelmdrril 6s az ilyen adatok szabad riraml6sdr6l, valamint a 95

lyeknek a szemdlyes adatok kezeldse tekintet€ben tortdn6
/46lEK rendelet hat6lyon kiviil helyezds€rbl sz6l6 2016/679

RendeleteYel rov6bbiakban: ..GDPR")tov6bbiakban : GDPR"

M AI
Az inform6cios iinrendelkezdsi I sz6l6 201l. Cvi CXII tovdbbiakban:,.lnfotvlesaz
A Pol iT I sz6l6 2013. ivi V dbbiakban PtktoY

Az uzleti titok vddelmdrtil 2018. dvi LlV. tdrvdn
A biintet6el 6r6sr6l sz6l6 2017.6vi XC. t<irvdn

asa6vddelemriil sz6l6 1997. dvi CLV
A hullad€kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV
A hullad6kkal solatos viintartasi 6s adatszol kdtelezettse I sz6l6 309/2014. . l1 Korm. rendelet

Az adizAs sz6l6 2017. 6vi CL biakban

A szimvitelr6l sz6l6 2000. dvi C tov6bbiakban: iteli tv."
A kdzleviltarakr6l 6s a ma leveltiiri vddelm€riil sz6l6 1995. dvi LXVI. tdru a toviibbiakban Ltv
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Continus Nova Kf,. Adatkezel6si Szab lYat
Marqdand, 6rtdk irqt: a gazdasiigi, tiirsadalmi. politikai, jogi, honvddelmi, nemzelbiaons6gi, tudomiinyos. miivel<iddsi,

miiszaki vagy egydb szempontb6l jelent6s, a t0ndnelmi mtlt kutatiisehoz, megismerdsdhez, megdrtds6hez, a kdzfeladalok
folyamatos ell6tris6hoz 6s az 6llampolg6ri jogok 6rvdnyesitdsdhez n6lkiildzhererlen, mris fomisb6l nem vagy csak r6szlegesen

megismerhetri adatot tanalmazo irat.
Cookie: A cookie-k olyan. kis mennyisegi.i informacidt 1'artalmaz6 szoveges fiijlok, amelyeket a webbttngdsz6 (pl. Chrome,

Firefox, Opera stb.) a szemit6g6pen vagy mobil eszk6zdn trirol egy webhely megliitogatiisakor. A legt6bb nagy webhely
haszn6l cookie-kat. A cookie-k a webhelyre val6 minden visszat6rdskor inform6ci6kat kiildenek az adott webhelynek, ezzel

fontos szerepel j6tszanak abban, hogy a webhely miikddese a lehetti legiobb legyen. A cookiek lehet6vC teszik, hogy, hogy a

webhely azonositson egy felhaszndl6t ds megfelel6 yalaszokat adjon a kdrisekre. A cookie-k lehemek iilland6 cookie-k.
amelyek tdrl6siikig a felhaszn6l6 szimit6gip€n maradnak, illetve ideiglenes (rin. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a

webbongdszd beziLr6sdig iSiz meg a rendszer. A cookie-k lehemek bels6, a felkeresett webhely altal be6lliton cookie-k, vagy
harmadik felek, azaz oem a ielkeresett webhely riltal be6llitott cookie-k. A siitikrol rdszletesebben a

http://wvltr.aboutcookies.org oldalon ral6lhat6 tAj6kozhtas.

Belsd cookie-k: Az Adatkezeki iiltal hasznrilt urtalomkezel6 rendszer (Drupal) haszndlja ezt a cooki€-t a felhaszn6l6i €lmdny
ndveldse €rdekdben. Adatkezelds id6tartama: A vonatkoz6 liitogat6i munkamenet lezir6s6ig tart6 id6szak. cookie-agreed: Ez a

cookie akkor keriil be6llit6sra, amikor a felhasmdl6 elsti alkalommal liitogatja meg a weboldalt. Ana szolgdl, hogy emlakezzet
r4 hogy a cookie tizenet egyszer m6r meg lettjelenitve. Adatkezelds idotartama: 100 nap.

Kiilsi cookie-k: knlsti cookie-kat Adatkezelii nem haszn6l.
Rendszer: az AdatkezeliS 6s - amennyiben van - partnereik inlerneten keresztiil el6rhet6 lapjait es szolgriltatdsait mfik0dte16
technikai megolddsok 6sszess6ge.
Egyebekben pedig jelen SzabAlyza fogalmai alan az Adatkezekinek a vonatkoz6 Altakinos Szerz6desi Feltdtelei ha van .

valamint az Infow. 3. $-6ban es a GDPR 4. cikkdben meghat6rozott irtelmez6 fogalommagyanizatok szerinti tartalmat kell
€rtefi azzal,hogy eltdres eseten a GDPR-ban foglaltak az ininyad6k.

Jogszabilyi felhatalmazis 6s tink6ntes hozzij6rul6s
Adatkezel6 a terrndszetes szem6ly Erintettek e Szabiilyzatban foglalt szem6lyes adatait a felek kttzotti irott szerz6dds(ek)
teljesit€se kapcsin elsridlegesen jogszab6lyi igy kiil<indsen. de nem kiz6r6lagosan a hullad6k6l sml6 2012. dvi CLXXXV.
t6rvdny es vdgrehajt6si rendeletei szerinti felhatalmazas. m6sodlagosan az Erintetrek rinkdntes, r6jekozott 6s hat6rozott
hozzdjtnilsa, illetve niutal6 magatanisa./redlaktusdra tekintettel kezeli; valamint vonatkoz6 jogi k6telezetts€g teljesit€se
cdlj6b6l, tov6bb6 az Adatkezelo vagy harmadik szemely jogos erdekdnek drvdnyesitdse cdljdb6l a GDPR vonatkozo
rendelkez6sei alapjiin a lentiekben r6szletezettek szerint kezeli.
Tekintettel arra, hogy az egyes szemilyes adatokat jogszabely 6ttal adattovebbitiisra felharalmazotr jogalanyokt6l, valamint
Erintett dnkdntes, trijikozon 6s hatiirozon hozzAjirul sAval, magukt6l az Erintettektdl ker nek Adatkezel6 adatkezel6s6be,
Adatkezelti nem felel a szemdlyes adatok val6dis6g6dn ds kezelhet6sdgdirt; kivdve, hajogszab6ly vagy Adatkezel6 yonatkoz6

szabd,lyzata(i) eltCr<ien rendelkezrek, valamint, ha Adatkezel6 esetleges rosszhiszemtisige ezen felekissdg kiziinissal
nyilvrinval6an nem 6sszeegyeaethetti.
Adatkezel6 ezfton is felhivja Erintetek figyelmdt, hogy kizir6lag az 6nk6ntes hozz|jlrulls alapjrin felvett szemilyes adatok
kezeldse hozzrijrirulas visszavoniisa esetdn is jogszer0en toviibb folytathat6, amennyiben ennek jogalapjakint a GDPR 6- Cikk
(1) bekezdes 0 pontja, vagy m6sjogalap fenn6ll r6szletesen lisd.: a ,.Erdekmdrlegeldsi tesz" cim alatt -

Az adatkezel6si c6lok 6s az Adatkezel6 6ltal kezelt adatok kiire
Adatkezel6 kijelenti, hogy szem6lyes adatot csak jog gyakorl6sa vagy k6telezettsdg teljesit6se 6rdek6ben kezel. A kezelt
szem6lyes adatokat magiincdba nem hasznilja fel, az adatkezelds mindenkor megfelel a c6lhoz kdt6tts6g alapelv6nek -
amennyiben az adatkezelCs cdlja megsziint, vagy az adatok kezeldse egydbkdnt jogellenes, ?z adatok tOrldsre keriilnek.

Az Adatkezelij zz Erintettek szemdlyes adatait az alibbi c6loktr6l. k6rben 6s anirnyban kezelheti:

t.
c6l:

Adatkezel6si Ugyf6t szerz6d6sek teljesitese 6rdek6ben v6gzett adatkezeles

Folyamatok, miiveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezeki hulladdkszalliLisi tev6kenys6g elv6gz6s6re,
illetve kontenerb6rl6sre k6t szerz6ddseket, amelyeknek
teljesit6se 6rdek6ben egyes adatok kezel6se 6s az iigyfelek
nyilventartAsa elengedhetetlen.

Adatkezel6 a szerz6d6sek zokken6mentes teljesit6se,
szamlazAs az elszAmolas, kapcsolattartis akadalymentes
lehet6s6ge 6rdek6ben az adatokat kezeli, gytrt6i
szoftver6ben, illetve pdf formitumban 6s papir alapon
tdrolia.

szerz6dis megsziin6s6t kiivet6 8 6vig
hozz6jrirulis eseten az 6rintett hozzij6rullsinak
visszavon6siig

Szem6lyes adatok
kiire, fajtija, kateg6riii kezel6s6nek jogalapja

Erintett csal6di 6s ut6neve, Felek k<iz<itti szerz6ddskiitds

Adatkezel6s vrirhat6
id6tartama, hatrirideje:

{7



Continus Noya Kft Adatkezel6si Szabrilyzat

6s teljesit€s c6lj5b6lsziilet6si nev6t, sziilet6si
hely6t 6s idejdt, anf a
sziilet6si csalidi 6s ut6neve,
lak6helye, tart6zkod6si 6s

6rtesit6si helye, cime,
bankszimla szlma,
hangfelv6tel
magdnszem6ly iigf6l
mailcime, telefonszima

e-

c6ges kapcsolattart6 neve e-

mail cime, telefonszdma
Adatkezel6 jogos drdeke

,,

c6l
Adatkezel6si

Folyamatok, miiveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6 minden olyan tev6kenysdge ut6n. mely nem dij-
6s t6rit6smentes, szen,l t allit ki. 6s szrimlikat fogad be. Az
adott meg6llapoddst6l, szerz6d6st6l fiigg6en a szAml[zAs
elektronikusan, vagy papiralapon t<irt6nik.
Adatkezelo az elektronikus sziml6kat PDF formiitumban 6s

adott gyrirt6i szoftver form6tum6ban Adatkezel6
sz6khely6n tal6lhat6 szerver6n, logikailag elkiildnitve
tiirolja. Adatkezelo a biaons6gos adatmeg<irz6s c6tj5b6l,
valamint 6rintettek iratbetekint6si joganak biztositesa v6gett
az egyes sz6mliikat papiralapon tirolja

Adatkeze16s virhat6
iddtartama, hatirideje:

Az Art.78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az 6rintett adatokat
5 6vig
A Szamviteli tv. 169. $ (1)-(2) bekezdes6re tekintettel az

6rintett adatokat 8 6vig
Szem6lyes adatok
- ktire, fajt:ija, kateg6ri6i

Erintett szimlin szerepl6 adatai (neve, lakcim, iginybe vett
szolg6ltat6s adatai), hangfelv6tel

Adatkezel6s iogalapia Jogszab6lyi kotelezetts6gek teljesit6se

3.
c6l:

Adatkezel6si Kintl6v6segek nyilvdntartisa

Folyamatol<, miiveletek
pontos ismertet6se:

A biaonsiigos, szerz6d6sszeni 6s fenntarthat6 miikdd6s
6rdek6ben 6s ek6rben elszamol6si k6telezetts6gek
teljesit6se 6rdek6ben Adatkezel<i a kiszimhizott
kintl6v6s6geit elektronikusan 6s - adatbizonsigi okokb6l -
papiralapon nllventartja.

Adatkezel6s vrirhat6
id6tartama, hatirideje:

Az An.78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az 6rhtett adatokat
5 6vig
A Szimviteli tv. 169. g (1)-(2) bekezd6s6re tekintettel az
6rintett adatokat 8 6vig

Szem6lyes adrtok
- kiire, faitriia, kates6riii

Erinlett neve, cime, ad6azonosit6 jele, sziiletesi adatai,
hangfelv6tel

Adatkezel6s jogalapja Jogszabelyi kdtelezetts6gek tel.jesit6se

l rBf"\

Erintett hozz6jirul6sa

Szimldz{s, szrimldk t{rol{sa



Continus Nola Kfi Adatkezeldsi Szabdlyzat

4.
c6l:

Adatkezel6si Lerak6i nyilv{ntartis

Folyamatolq miiveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6t tevdkenysdgdvel dsszefiigg6sben
adatszolg6ltatdsi kdtelezetts6g terheli melynek teljesitese
6rdek6ben Adatkezel6 vonatkoz6 el6irdsoknak megfelel6
lerak6i nyilvintartest kdleles vezetni.

Adetkezel6s virhst6
id6tartama, hatirideje:

Az egyes 6rintenekkel 6sszeliigg6 tev6kenys6g
megsztn6s6nek trirgr6v6t k6vet6 mercius 01. napj6ig.
figyelemmel a fent iel6lt rendelet I l. $ (5) bekezd6s6re.

Szem6lyes adatok
- ktire, fajtija, kateg6ririi

Erintett csal6di 6s ut6neve, gdpjermii forgalmi rendszima

Adatkezel6s joqalapia Jogszab6lyi k<itelezetts6gek teljesit6se

5.
c6l

Adatkezel6si Kriresem6nyek nyilvintartisa, kezel6se

Folyamatok, mffveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6 tev6kenys6ge sor6n vagyonv6delmi 6s

biaosit6si 6rdekeire tekintenel k6resem6ny nllv6ntart6st
vezet elektronikusan 6s papir alapon.

Adatkezel6s virhrt6
id6tartama, hatirideje:

Az lrr|.78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az 6rintett adatokat
5 6vig
A Szimviteli rv. 169. $ (l)-(2) bekezd6s6re rekintettel az
6rintett adatokat 8 6vig

Szem6lyes adatok

ktire, faitriia, kates6ri6i kezel6s6nek iogalapia
Erintett csakidi 6s ut6neve,
lakcime, jogosiwriny szlma,
forgalmi rendszim,
bankszl.mlasztna,
hangfelv6tel

Jogszabd.Iyi k6telezetts6gek
teljesit6se,
valamint esetleges
jog6rvenyesit6si c6lok
6rdek6ben, melynek
iogalapia iogos 6rdek

telefonsz6ma Erintett hozzrijriruhisa

6.
c6l:

Adatkezel6si Panaszkezel6s

Folyamatoh miiveletek
pontos ismertet6se:

Az Adatkezel6 az 6rintett tigyfelek r6sz6r6l 6rkez<i
panaszokat, reklami4ci6kat minden esteben a vonatkoz6
jogszabrilyi ds szerzoddses eltiiriisoknak megfeleloen
kivizsg6lja 6s 6rdemben v6laszol, illetve meghat6rozotl
esetekben a valaszadest megtagadja.

El6bbi jogi k6telezettsig igazol6sakint, illewe jogszabrilyi
kdtelezettsdg teljesit6s k6,r6ben Adatkezel6 panaszkezel6s6t
rdszletesen dokument6lja, 6s megorzi elektronikusan 6s
papir alapon.

Adatkezel6s vrirhat6
id6tartama, hatirideje:

a foryasa6v6delemr6l sz6l6 1997 . 6vi CLV. t6rv6ny I 7/A
$-6ra is tekintettel a panaszkezelist kdveto 5 6vig

Szemdlves adatok
ktire, fajtdja, kateg6riii kezel6s6nek iogalapja
Erintett csalidi 6s ut6neve,
panaszban szerepl6 el6re

Jogszab6lyi k6telezetts6gek
teljesitese
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nem meghatarozott
adatkdrdk, az erintefi eltal
rendelkezesre bocsetott
kapcsolattart6si lehet6s6gek
(lak6helye, tart6zkoddsi 6s

6rtesit6si helye, cime,
telefonsz6ma, e-mail cime,
hangfelv6tel

f rdekm6rtegel6si teszt

Adatkezel6 teyikenysdgehez kapcsol6d6an a fentiek szerint szemdlyes adatokat kezel. A GDPR 6. Cikk (l) bekezdds f) pontja
alapjdn a szemdlyes adatok kezelCse jogszerii abban az esetben is, amennyiben az adatkezelds az adatkezel6 vagy harmadik ldl
jogos erekeinek drvdnyesitdsChez sztlksdges, kivdve ha ezen drdekekkel szemben elsribbsdget dlveznek az Erintett olyan
drdekei vagy alapvet6 jogai ds szabads6gai, amelyek szemdlyes adatok vddelmdt teszik szuksdgessd, kUlonosen, ha az drintetl
gyermek.
A GDPR 7. Cikk (3) bekezdds elsti mondata alapj6n az Erintett jogosult ara, hogy l-tozzAjirulflsAtbiirmikor visszavonja.
A GDPR 17. Cikk. (1) b) pontja drtelmdben az Erinten jogosult arra, hogy kdrdsire az Adatkezel6 indokolatlan kisedelem
ndlkiil t6nilje a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatokat, az Adatkezelo pedig koteles ana, hogy az Erintettre vonatkoz6 szemdlyes
adatokat indokolatlan k6sedelem ndlktil tdr6!e, ha az Erintett visszavonja a GDPR 6. Cikk (l) bekezdds a) pontja 6nelm6ben
az adatkezelds alapj6t kdpez6 hozzAjarnllsitt, feltdve, ha az adatkezelesnek nincs m6s jogalapja. Tov6bbi jogalap megldte
eseten az adatkezelds az Erintett hozzijriruLisrlnak visszavoniisa. illetve hirinya nem akaddlya az adatkezelis jogszerii
folyatris6nak.
Annak megdllapitdsa cdlj6b6l. hogy jelen Szz.bitlyza.t drdekmdrlegelesi tesrjenek tdrgydt kdpez6 adatok egydb adatkezel6si
jogalap- igy a GDPR 6. Cikk (l) bek. a-e) pontok eserleges hianyeban - Adatkezel6 az Erintett tovabbi kiildn hozzitjdnr]lsa
ndlkiil, iltetve hozzAjdrulis{nzk visszavonAsiil kOvet6en is jogosult-e kezelni, sztikseges jelen drdekmerlegelesi tesa elv6gzdse.
Az drdekmdrlegel€si tesa soriin az Adatkezel6 a GDPR el6ir6saival es a (47) preambulumbekezddsben irtakkal itsszhangban:
o azonositja az Adatkezel6nek az drdekmdrlegelisi reszt riirgyiit k€pezd szemdlyes adat kezeldsdhez fiizdd6 jogos erdekdt.
. megrillapitja az Erintetlnek az drdekmerlegeldsi teszl urgyiil kdpezd szemilyes adataival kapcsolatos drdekeit, az

Erinteft alapjogait, mint az Adatkeze16 jogosr 6rdekeinek ellenpontj6t,
r elvdgzi az Adatkezel6 jogos drdekeinek es az Erintenek erdekeinek. alapjogainak srilyozisrit ds ez alapjAn meg6llapitja-

hogy a szemdlyes adat kezelhet6-e.

l. I Az drdekmdrlegeldsi teszt tergyiit kepez<i szemelyes adatok, vagl,is az Erintett telefonsz6mdnak, . adoazonosit6 jel€nek. e-
mailcim6nek. . c6ges kapcsolattarto neve e-mail cime. telefonsz6ma felvetelere az Erintett hozzdj6rul6s6val keriilt sor az

7. Adatkezelesi c6l: Vag-vonv6delmi 6s jogszabdlyi megfelel6si c6hi kamerarendszer fizemeltet6se

Folyamatok, m&veletek
pontos ismert€t6se;

Adatkezel6 a 8000 SzekesfehdrvdLr, Sdrhdz tdr 3., Sz6kesfeh6rv6r,
Csala-Pinzver<ivdlgy, 8000 SzdkesfehCry6r, Palotai u. 139.,
yalamint a Kiskut 6tja 9. 3523125. szim alatti telephelyein
vagyonv6delmi c6lb6l kamenikat helyezett el.
Adatkezel6 rogziti, hogy jogos Crdekei melletl jogszabdlyi

kdtelezetts€ge is elektronikus megfigyel6rendszer alkalmazAsa a

hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny 69/A-B$-ban
meghaterozott esetkdrben, hulladiklerakisi j6rul6kkal kapcsolatos
jogsdrt6 cselekmdnyek megekizdse, valamint a tdnylegesen
lerakotl hulladdkmennyisdg uten fizetend<i hultadCklerakr{si
j 6rul6k megfzetds6nek biztositrisa 6rdek6ben.
A fenti c6lb6t az elhelyezell kamenik 6ltal r6gzitetr adatok,
fetv6telek kezel6s6re, a kameni& t6t6szdg6re, a betekintesi

iogosultsagoka vonatkoz6an Adatkezeld kiilon szabelyz ttal
rendelkezik.

Adatkezelds virhat6
id6tartama, hatdrideie:

3 munkanap, kivdve a hultad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV
t6rv6nv 69/A-8$ szerint elhelyezett kamer6k eset6ben.

Sz€m6lyes adatok

ktire, faitdia, kateg6ri6i keze16s6nek iogalapja
kamerafelv6tel,
rtigzitett arckCp,
rendszAm

alapj6n
gdpjarmii

hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. 16rveny 69/A-8-
ben r6gzitett jogszabrilyi
k6telezeusegek teljesit6se,
egydb esetben az Adatkezel<i
jogos drdeke
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Adatkezel6 ds az Erintett kozofl letrejon szolgdltatesi szerz6des (tovribbiakban: ..Szerztidds" megkolisekot), de sor keriilhet
arra, hogy ezen adatokat miis adatkeze16 megfelel6 adatkezeldsi cdl ds jogalap birtokdban - az Adatkezelti rdszdre tovribbitja.
A Ptk. szerzriddsekre vonatkoz6 rendelkezdsei €rtelmiben a szerz6dCssel kikoton szolgiiltatesdrt ellenszolgtiltatis j6r. Az
Erintett a SzerztidCs alapjiin szolgdltatdst vesz igdnybe, amelydrt tehat a Szez6dds alapjdn ellenszolgaltat.ist kdteles teljesiteni.
A Szerz<idCsb6l fakad6 kdvetelesekre. minl az Adatkezel<i jogos drdekdre/drdekeire lekintettel az Adatkezel6nek val6s ds

jogszerfl drdeke fiiz<idik ahhoz, hogy
. az Erinten a Szerz6desb<il fakado kOtelezensegeit leljesitse,
o amennyiben pedig erre dnkdntes teljesites keret6ben nem keriil sor. az Erinten teljesitdset jogi eljriris keret€ben,

nemperes es peres eljrinisok riddn. vegs<i soron dllami kCnyszer alkalmaziisival (v€grehajtrisai eljAres meginditesdval)
kik6nyszeritse.

Az Erintett telefonsz6m6nak, , ad6azonosit6 jel€nek, e-mailcimenek, c6ges kapcsolattart6 neve e-mail cime, telefonsz6ma,

mint szemdlyes adat az Adatkezelti val6s es jogszerfl drdekdnek drvinyesit6sdhez sz0ks6ges. mivel az n€lk0ldzhetetlen:
o a szerz<iddsbol fakad6 kittelezettsegek nyilviintandsrihoz. amely az Adatkezel6 jogszabalyi kdtelezettsege is,

. az Erintenel t0nen6 kapcsolarfelvdtelhez- az Erinten megfeleki t6jdkoaatesehoz, a koyetelis rendezdse erdekdben

tiirtdn6 megkeresdsek megkiildesehez,
. az Erinten dnkintes teljesitds€nek elmarad6sa eseldn indihnd6 jogi elj6r6sokhoz, hiszen a k6telezett megnevezdse

ndknl jogi eljdnls (igy fizet€si meghagyiisos eljiinls, peres eljiinls, valamint vigrehajt6si elj6nis egyarinl) a vonatkoz6
rendelkez€sek inelmeben nem indithato; illetve az Erintette tov6bbi beazonosil6sa, sztiks6ges tdny6ll6si inform6ci6k
rendelkez€sre dll6sa nilktl el6bbi elj6r6sok lefolytathat6s6ga nem lehetsdges.

Az Alapt6rv6ny rendelkezdsei 6rtelm6ben mindenkinek joga van szem6lyes adatai videlm6hez. A GDPR kifejezen c6lja az

adatok kezel6sre vonatkoz6 alapvet6 szabrilyok meghatrtozdsa annak drdekdben, hogy a termdszetes szemClyek magrinszf6r6j6t
az adatkezel<ik tisaeletb€n tartsAk.
A GDPR az frintenek erdekei ds jogaihoz kapcsol6d6an tov6bb6 rtigziti azt is, hogy szem6lyes ad ar ktzArolag meghat6rozott,

egydrtelm{ is jogserii cClb6l kezelhet6. Az adatkezelisnek minden szakasziban meg kell felelnie az adalkezelis cClj6mak, az

adatok felv6tel6nek is kezel6senek tisztess6gesnek 6s t6rv€nyesnek kell lerme. KizAt6lag olyan szemdlyes adat kezelhet6,
amely az adatkezel6s c6ljrinak megval6sit6sahoz elengedhetetlen, a c6l el6res€re alkalmas. A szemilyes adat csak a c€l
megval6sul6siihoz szokseges mdrtdkben es ideig kezelhet<i.

Az adatkezel6 Cs az Erinten drdekeinek osszevet6se kdrdben rogzithet6, hogy az Erinten relefonszdmdnak. ad6azonosito
jelinek, e-mailcim6nek, ciges kapcsolattano nere e-mail cime, telefonszima, mint szemelyes adatoknak az Adatkezel6 6ltali
kezelisihez az Adatkezel6nek a fentiek szerint ldnyeges ds egydrtelmfi drdeke fiiztidik, mivel az ndlkulozhetetlen az Erintenel
szembeni kovetelCs kezeldsihez ds jogi 0ton tortdn6 ervdnyesitdsehez, az Adatkezel6 jogszabiilyi ktitelezetts6geinek
teljesit6sdhez.
Az Erintettnek ugyancsak linyeges es egyCrtelmii drdeke fiiz6dik informiici6s tinrendelkezdsi joga gyakorlds6hoz- valamint
mag6nszfdrdja vddelmdhez.. Fontos ugyanakkor, hogy a tdrgybeli szemdlyes adatok Adatkezel6 6ltali kezeldse nem okoz
nagy{okf 6rdeks6relmet.az Erintett szamara.
A j6hiszemiien elj6ro Erintetmek ugyanakkor szintdn jelent6s is egydnelmii Crdeke fi1z6dik ahhoz is, hogy Szerz6d€sen

alapul6 kdtelezensdgeinek rendezdsire nyitva dl16 lehetdsigekol, a kovetelds jogi tton tdrtdn6 drvdnyesilCsdnek elkertilisel
szolgil6 6thidal6 megold6sokr6l rdszletes ds idoszerii tdjdkoztatas kapjon, amihez ndlktllozheletten az Erinten
telefonsz6mdnak, ad6azonosit6 jel€nek, e-mailcimdnek, mint szemClyes adatnak az Adatkezel6 6ltali kezel6se.

Jelent6s kdzdrdek fi.iz6dik tov6bb6 ahhoz, hogy a jogalanyok kozott l6rej0v6 szerz6ddsekb6l fakado kittelezettsdgek
teljesitdsdt a jogosultak vdgsri soron iillami kdnyszer alkalmazistival is ki tudjrik kdnyszeriteni- Amennyiben ea a kdtelezettek
egyes szemdlyes adatuk jogosult riltali kezeldsihez a szerz6ddskotiskor megadon hozzijdrul6sa visszavonds6val kizirhatndk.
az a jogbizonsiig nagyfok0 sdriildset eredmdnyeznd, aminek vitathatatlanul negativ hatiisa lenne a szerztideses $/akorlatokra.
illewe ezen keresaiil a teljes piacgaztasrig miikoddsire, stabilitris6ra. El6bbiekre tekintenel linyeges kdzdrdek fiizitdik ahhoz
hogy a szerz6dCsek jogosultjai az Erinten hozzrijriruLisdnak visszavondsa esetin is kezelhessdk az Erintett azon szemdlyes
adatait, amelyek a kdveteldsjogi riton tortCnd erydnyesitesChez ndlktildzhetetlenek.

Az Erintett bdmikor tiltakozhat szemilyes adatrinak a GDPR 6. Cikk (l) bekezdds 0 pontjrin alapul6 kezeldse ellen 6s kdrheti
az adatkezelis megsziiDt€tdset.
Ebben az esetben Adatkezel6 a szemdlyes adatokat k2ir6lag akkor kezeli tov6bb, ha az adatkezeldst bizonlthat6an olyan
kCnyszerit6 erejii jogos okok indokoljrik, amelyek els6bbsdget dlvezrek az Erinten Crdekeivel. jogaival ds szabadsrigaival
szemben, vagy amelyek jogi iginyek el6terjesadsihez, drv€nyesit6sehez vagy v6delm6hez kapcsol6dnak.
Adatkezel6 a tiltakozist a kdrelem b€nytjteset koveten indokolatlan kdsedelem nelkill, de legfeljebb eg ( I ) h6napon beliil
megvizsgdlja, annak megalapozottsdga kCrdCsdben dontist hoz, ds dontCsCrdl az Erintenet irasban tdjekoztarja.
Amennyiben T6rsasigunk az Erintette tiltakozrisanak megalapozoftsegat megrillapitja, az adatkezelist - bele6rtve a tov6bbi
adatfelv6telt 6s adanovribbitrist is - megszinteti, 6s az adatokat zirolja, valamint a tiltakozisr6l, tov6bbe az armak alapjan ten
intdzked6sekr6l Crlesiti mindazokat, akik rdszire a tiltakozissal drintett szemdlyes adatot kon4bban tov6bbitotta. ds akik
kdrelesek int6zkedni a tiltakozrisi jog €rvdnyesitdse irdek6ben.

Eltibbiekben r6giztettekre figyelemmel az Adatkezel6 jelen Szab6lyzatba foglaft 6rdekmirlegeldsi tesajdnek t6]gyat kdpez6
szemdlyes adatok kezelesdhez fiiz6dti drdek feliilmrilja az Erintett szemdlyes adatainak vddelmChez fiizttd6 drdekeit. tekintenel
Ibkdnt az aldbbiakra:
o az Adatkezekinek ldnyeges is egyenelmii drdeke fliztidik a szemdlyes adatok kezelCsehez
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. a targybeli szem€lyes adatok Adatkezelti riltali kezeldsdhez az Erintettnek is ldnyeges drdeke fiiz6dik, hiszen az

nilkiiliizhetetlen ahhoz, hogy szerz6desi ktitelezettsdgeivel Osszeffigg6 t6jdkozatasokat megkapja, kisedelme 6s/vagy

mulasaiisa peren kiyiil, 6thidal6 megoldes keretdben tdndno rendezds6re lehet6sdge nyiljon.
. a trirgybeli szemdlyes adatok kezel6se nem okoz nagyfokri 6rdekserelmet az 6rintett sziimAra

o a nirgybeli szemdlyes adatok Adatkezel6 eltali kezel€sdhez a fent rdszletezettek szerint kiizCrdek is fiiztidik,
o az Adatkezelti dltal nytitott biztosftdkok is az adawddelmi, adatbilonsagi inldzkeddsek a szemdlyes adalok kezeldse

6ltal az Erintettnek esetlegesen okozhat6 6rdeks6relmet minimaliz6ljrik.
Jelen Szab6lyzat drdekm6rlegel6si tesztjenek eredm6nyek6nt tehAt megallapithat6, hogy a GDPR 6. Cikk (l) bekezd6s f)
pontj6ban meghat6rozon adatkezel6si jogalap a trirgybeli szem6lyes adatok vonatkozAsiban ferm6ll; vagyis azok kezel6s€t

Adatkezeki kiildn hozzrijerulas ndlkUl, illetoleg irintetti hozzAjarulias visszavonds6t kiivet6en is kezelhetd, egyCb adatkezel6si
jogalap - GDPR 6, Cikk. (l) bek. a-e) pontok - esetleges hi6nyiban is.

1.2. kamerafelv6tel

Adarkezelii a 8000 Szdkesfehdrv6r, Sitrhaz tdr 1., 6s Sz€kesfeh6rv6r-P€nzver6vtilgy Csala, Lakoss6gi Hulladdkudvar, 8000

Szdkesfeh€rv6r, Palolai u. 139. alani telephelyein a Dep6nia Nonprofit Kft. adatkezekivel kdzOsen els6sorban vagyonvddelmi

c€lb6l kamenAkat helyezeu el.
Az Eur6pai Parlament €s a Tan6cs (EU) 2016/679 rerrdelele (2016. 6prilis 27.) a term6szetes szem€lyeknek a szem6lyes adatok

kezeldse tekintetdben tOndno vddelmdr6l Cs az ilyen adatok szabad eramlesArdl, valaminl a 95146/EK rendelet halelyon ki]/iil
helyezdsdr6l (6ltal6nos adaw6delmi rendelet, a tov6bbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja szerint jogalapot teremt, ha

az adatkezelds az adatkezell vagy egy harmadik fdl jogos drdekeinek 6rvdnyesitdsdhez sz0ksdges, kiv6ve, ha ezen irdekekkel
szemben elstibbsdget dlvezrek az drintett olyan irdekei vagy alapveto jogai ds szabadsrigai, amelyek szemdlyes adatok

v6delmdt teszik sziiks6gess€.

Adatkezelti rOgziti, hogy jogos drdekei mellett jogszab6lyi kotelezettsige is eleknonikus megfigyelorendszer alkalmazi4sa a

hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny 69/A-B$-ban meghati(ozott esetk<irben, hulladeklerakisi jAruldkkal

kapcsolalos jogs6rt6 cselekmdnyek megel6zdse, valamint a tdnylegesen lerakon hulladdkmennyisdg uten fizetend6
hullad6klerak6si jr{Lrul6k megfizet6sdnek biaosilisa erdekdben. jelen 6rdekm€rlegel6si teszt a tdrvenyi kdtelezettsdgen kiviil
es6 kamerds megfigyelisre vonatkozik.

Tekintenel arra, hogy a kamerarendszer munkahelyen ds frgf6lforgalom szimiiLra nfwa 6116 helyeken keriilt kihelyezesre, igy
az Adatkezeki jelen drdekn6rtegel6si tesztet a jogalap haszn6lataoak indokoltsr{ga 6rdek6ben folltatja le.

Ennek softin az Adatkezelo
- azonositja a szemdlyes adatok kezeldsdhez fi26d6 jogos irdekCt;
- meg6llapitja az 6rintettek €rdekeit, irinteft alapjogait;
- stllyozza az alapvet6 jogokat 6s €rdekeket, igy elv6gezve egy sziksdgessdgi-arAnyossegi tesztet.

Az Adatkezelti iogos drdeke
Az adatkezel6s c6lja a vagyonv6delem, valamint m6sodsorban az emberi 6let, testi 6ps6g, szem6lyi szabads6g vddelme,

valamint a vagyonvidelem. Az elektronikus megfigyel6rendszer ennek megfelel6en kifejezeflen azokon a helyeken miikddik,
ahol a munkamenel sorifu jelentds irtiket kdpvisel6 eszkitzdk, illetve drtdktfugyak keriilnek hasmiilafa, illetve az Adatkezelti
altal v6gzett k6zszolg6ltat6s hulladdkgyiijtds,- 6s kezel6s - sonin a lerak6helyeken 6tvett mennyis6gek ds 6tad6 szem6lyek,

valamint a tertiletre behajt6 gipjaLrmiiyek azonosithatosaga drdek6ben sziiksdges.

Az adatkezell drdeke tehrit a vagyondnak biaosiuisa ds a k0zszolgeltat6s jogszabrilyoknak megfelel6 v6gzds€nek,

igCnybeyiteldnek ellenrirzdse, ellen6rizhettisdge. Tekintettel arra, hogy telephelyek az iigyfdlforgalom sz6mara nyitottak, ds

azokon eglrszerre sok szemdly tart6zkodik, kiilonbdzd tevdkenysigek vdgzese drdekiben (hullad€klerakds, iigyfdlszolg6lat,
stb.) pusztan az vagyon6ri - €l6er6s - vddelem nem kdpes egyszerre figyelni valamennyijelenldv6t.

Az drintett vddend6 drdekei
Az Alaptttrvdny alapjriLn mindenkinek joga van szemdlyes adatai vddelmdhez. Kimondja tovibbA az Alaptdrv6ny, hogy az

emberi m€lt6s6g s6rthetetlen.
Szemilyes adat csak meghatiirozott c€lb6l, jog gyakorlasa vagy ktitelezettsdg leljesitdse drdekdben kezelhet6. Az
adatkezel6snek minden szakasziban meg kell felelnie a c6lnak, az adatok felvdreldnek 6s kezel6s6nek tisztess6gesnek 6s

tdw€nyesnek kell lennie. Szemdlyes adat csak a cdl megval6sulesehoz sziiksdges mdndkben 6s ideig kezelhet6.

Az irintettnek teh6t yddelmet drintd drdeke fliz<idik ahhoz, hogy informricids onrendelkezdsi jog6t gyakorolhassa; szemdlyes

adatai kezeldsdrtil rendelkezhessen ds maganszfdn{jet az adatkezel6k tisaeletben tartsiik.

Erdekek dsszevet6se, bizosit6kok
A fentiek irtelmCben az adatkezel6nek jogos gazdasagi erdekei indokoljrik a kamerarendszer alkalmazisat, mig az drintett
drdekei szemdlyes adatai tisaeletben tartasa.
Az Adatkezel6 szem el6tt tartjq hogy kizirtilag a c€l eldrdsdhez sziiksdges adatokat kezelje, igy figlelemmel van ara, hogy a

megfigyelis az drintefi emberi m6h6segfi ne sdrtse, illetve az erintett magindletdt ne ellenorizze.
Annak 6rdek6ben, hogy az irintett jogainak korl6toz6sa aninyban 6lljon az adalkezelo drdekeivel, az adatkezelo az alibbi
biztositdkokal alkalmazza:
l. Erintettek tajdkoztatAsa, valamint kamerarendszerre vonatkoz6 adatkezelCsi szabdlyzat elkdszitdse, megismerhet6vd

I 'li-t (//
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tdtele;
2. A kamerafelv€telek az Szvtv. szerinti 3 munkanapon belil, illetve a hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CL)O(XV. tiiw6ny
69/B.g ( I ) szerinti esetben 60 nap eltelt6vel t6rl6sre k€rilnek;
3. A felvdtelek visszandz6sere ktzir6lag a szab|lyzatbat meghaterozott szem6ly jogosult (el6re meghalirozofi irintetl
eset6n az 6rintett jeledet€ben)
4. A felvdtelek kizlr6lag az alibbi esetekben nizhet6k vissza:
a. szabalysCrtisi CrtCkhatArt meghalad6 osszegfi ktuokozis vagy lopris iszlelese;
b. a tetephelyeken t6rt6nt baleset kdriiln6nyeinek kivizsg6l6sa;
c. biincselekmdnyelktivetdsinekgyantja.
d. hulladCklerak6sijdruldkkalkapcsolatosjogsdrt6cselekmdnyek
5. Visszandzds esetdn betekintCsi jeryz6kdnyv k6sz0l
6. Az Adatkezel6 semmilyen indokb6l 6s m6don nem folltat elektronikus megfigyel6st:
a. abb6l a cdlb6l, hogy saj6t vagy vele szerz6d6ses kapcsolatban 6l!6 alkalmazott munkav6llal6 munkaintenzit4set
figye[ie meg,
b. abb6l a c6lb6l, hogy a munkavillal6k munkahelyi viselkedds6t a befoly6solja,
c. szenzitiv ter[leteken igy kil6n6sen dltdz6ben, zuhanyz6ban, illemhelyisdgben,
d. olyan teruleten, ahol a munkavdllal6k pihen6idejiiket vagy munkak6zi sziinettiket t6ltik, igy ktilondsen
pihendszob6ban, doh6nyzisra kijel6lt helyen,
e. kdzteriileten.
7 . Az erifien briLrmikor k6rhet tAjekoaali6t, illetve tiltakozhat az adatkezelds ellen, eonek rdszletszab6lyait a szabilyzat
tafialmazza.

Az erdekm€rlegel6si teszt eredm6nye
Az irdekm6rlegeldsi tesa alapj6n megAllapitasra keriilt, hogy az adalkezelo jogos CrdekCnek drvdnyesitCse az drintett
6rdekeinek korlatozis6val megfelel6 bizositikok bevezetdse 6s betartiisa mellett aninyban 6ll, azaz megalapozotnrak
tekinthet6 a GDPR 6. cikk (l) bek. f) pontja szerinti jogalap haszn6lata. Osszefoglalva:
Az adatkezeltinek gazdlasirgi ds felel6ssdgvrillaldsi szempontb6l kiemelked6 jelent6sdg0 a kamera alkalmazisa, a cil eldrise
mes eszkozzef nem biaosithat6 hatdkonyan, az drintettek jogainak ds drdekeinek 6v6si4t el6segiti a szimos, az adatkezel€si
folyamatba dpitett bizositdk is garanci4 valamint figyelembe vehet6 szemponl, hogy az drintetteknek is drdeke ffizodhet a

kamerafelvitelek kdszitdsdhez, ak6r vagyonuk vCdelmdben, aklLr hulladdklerakesi jAruldkkal kapcsolatos jogsCrt6

cselekm6nyekkel kapcsolatos jogvitlban.

Az Adatkezel6s elv€i
Szemdlyes adatokat csak tisztessegesen 6s t6rv6nyesen szabad megszerezni es feldolgozni.
Szemdlyes adatokat csak meghatiirozott ds torvdnyes ciba szabad uirolni, is att6l eltdr6 m6don nem szabad felhaszn6lni.
A kezelt szem6lyes adatok k6r6nek trirol6suk c6lj6val aniLnltan kell 6llniuk 6s meg kell felelnifrk e c6hak, azon nem
te{ieszkedhehek til.
Meg kell tenni a megfelel6 biztonsegi intizkeddseket az a]llomatizAlt adatr{llom6nyokban tiirolt szemdlyes adatok vddelme
6rdek6ben a v6letlen vagy jogtalan megsemmisit€s, vagy vdletlen elveszt6s, valamint a jogtalan trozzAf&6s, megv6ltoztat6s
vagy terjesztds megakad6lyoz6vira.

Adattovdbbitis
Adatkezel6 jogosult ds kdteles minden olyan rendelkezdsdre 6116 is 6ltala szabiilyszeriien tiirolt szemdlyes adatot az illetdkes
hat6vigoknak tov6bbitani, amely adat tov6bbitasera 6t jogszabaly vagy jogerds hat6segi hat6rozat kotelezi. llyen
adaftoviibbitiisa, valamint az ebb6l szirmaz6 kdvetkezmCnyek miatt az Adatkezel6 nem tehet6 felel(issC

Adarkezelti adatokat eldbbieken tul kizir6lag vele szerzriddses kapcsolatban 6116 trirsadatkezel6inek 6s/vagy
adatfeldolgoz6inak, ezen beltl is kizir6lag olyanoknak ad 61, akiket az Erintett vonatkozds6ban szerz6ddses kdtelezettsdg
terhel; ennek megfelekien Adatkezel6 kiz4r6lag jelen Szab6lyzatban megjel6lt c€lok teljesitese 6rdekeben 6s mdrtdk6ig ad 6t
adatot harmadik szem6lynek. Ezen adanovibbitris a jelen Szab6lpat mindenkor hat'4lyos sztiveg6ben megjel6lt ada&ezeldsi es

adatbiztonsiigi szab6lyokn6l h6tr6nyosabb helyzetbe az Erintettet nem hozhatja.

DMS One Szolgdltatd 6s Tandcsad6 26rtkdrten
Miikdd6 R6szv6nytirsas6g ("DMS ONE )
Szikhellt ll l/ guflqpest, Infopark sitdny l.I. ip.
Elirhetdsdgek:
+36 (1) 800 9632
+36 (1) 371 1128
Ogtfilsnlgdlati
b ei e I entis : ugyfelszo I ga lat. dmsone. hu

Erintett neve, cime, sziilet6si adatai,
banlszimla szima, e-mail cime,
telefonszdma, ad6azonosit6 jele

Liisd rdszletesen 1., 2.,
3., 5., 6. adatkezel6si
cdlnril
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Servantes Szoftver Kft
Szikhely: I l6l Budapes4 J6zsefutca 18.

Elirhetdsigek:
Cim: l16l Budapesr, J6zsefutca 18.

Tel: +36 I 2733 310
Fai: +36 I 2733 311

Mobil: +36 20 934 0661

Erintett neve, cime, szfletesi adatai,
banksziLrnla sziLrna, e-mailcime,
telefonszima

Liisd rdszletesen l-3
adatkezel€si cdlnril

Onkormdnyzati Informrtikai Kozpont Nonprofi t
Kfr. (oIK)
Szikhely: 8000, Szikesfehin'dr, Varoshdz tir l.
Elirhetdstgek:
E -mail : iroda@pik co. hu

kamerafelvetel
L6sd reszletesen l-7
adatkezel6si cdln6l

Dep6nia Nonprotit Kft.
Szikhely:8000, Szikesfehen'dr, Sdrhdz t,!r 3
Elerhadsigek:
telefon:22/507-419
Fax: 06-22/507-420
E-mqil : titkarsag@continusnova. hu

Erinten neve, cime, sziilet6si adatai,
banksz6mla szima, e-mailcime,
telefonszima, ad6azonosit6 jel,
kamerafelvetelek

Credit Controu Kft.
SzCkhely: 1133 Budapest, Vtici it 110.
Levelez€si cim: 1554 Budapes, Pf.25.
Te I efo n : + 3 6- 1 -45 6- 08 54
Fox: +i6-1-215-6305
E- ma i I : info @ cred itco ntro I l.h u

Erintett neve. cime
Lisd rdszletesen 3.
ada&ezel6si c6ln6l
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Adatkezel6 az 6rintettek szemdlyes adatail k[lfttldi harmadik orszdgba- neozetkdzi szervezethez (Eur6pai Uni6n kiviihe, nem
EGT-illamba) nem tov6bbitja, kiv6ve Erintett kifejezen j6v6hagyisa esetdn 6s a felek 6ltal inisba foglalt nflarkozatban
rogzitett feltdtelek szerint, a GDPR rendelkezdseinek megfele16 garanci6k biaositas6val.
El6bbi megkdtds nem teded ki a GDPR 45. Cikkben foglalt eseteke, mely alapj6n amennfben az adattov6bbir6s c6lja olyan
dllam ds/vagy nemzetkdzi szervezet, mellre vonatkoz6an a Bizottsdg dltal kibocsdjtott drvdnyes rin. ,.megfelel6sigi haterozata"
van hatiilyban, az ilyen adanov6bbit6shoz nem sziiks6ges kiildn engeddly. Jelen okirat keltekor az al6bbi harmadik orsz6gok
tekinteteben van hat6lyban elfogadon megfelelosdgi hatiroz".tt Andorra, Argentina, Ferder Szigetek, Guemsey, Izrael, Jersey,
Kanada, Man-sziget, Sv6jc, Uruguay, USA (Privacy Shield),Uj Zilaund - Japdn is Dil-Koreq esetiben o megfelel6sigi eljdrds

fol-v-amatban van -.

Az adatkezel6s biztons{ga
Adatkezeld a GDPR 32. Cikk6ben foglalt elvdnisoknak megfelelve, az, mint k6t€lezetts6g6t szem el6tt tartva; mindent
megtesz annak erdek6ben, hogy gondoskodjon az Erintenek adatainak biztonsigrir6l, megteszi tov6bb6 azokat a sziik€ges
technikai 6s szervez6si intdzked6seker €s kialakitja azokat az eljrinisi szab6lyokat, amelyek a GDPR, valamint az egy6b adat- €s

titokvddelmi szab6lyok 6rv6nyre juttatrisihoz sziiksegesek.

Adatkezel6 els6dlegesen papir alap[, miisodlagosan gdpi feldolgozis keretiben kezel adatokat. Ahol az adatkezelds
automatiz6ltan tdrtenik ott csak kivdtelesen ds indokoltan sztiks6ges m6rt6kben keriilhet sor brirmilyen adat ember
kozremiikatdisr igdnybe vev6 kezeldsdre. Adatkezeld, es ehala bevont adatfeldolgoz6k tevikenysege megfelel a szervezeti
biaons6gi, alkalmazottakhoz kapcsol6dd biaonsagi, kiils6 szemelyekhez ds kOmyezethez kapcsol6d6 biaonsigi, eszkdzdk
osa6lyozisi ds ellen6rzesi, kommunik6cir, ds ilzemeltetes irdnyitlisi, hozzrlfdr6s ellen6rzdsi, mfkodCs folyamatossiig ifiinyitesi,
rendszerfejleszt6s 6s karbantartiisi k<ivetelmenyeknek.

Adatkezel6 az adatokat v€di k[t6n6sen a jogosulatlan hozzdfer€s, megviiltozratis, tov6bbitris, nyilv6nossigra hozatal. tdrles
vagy megsemmisitds, valamint a vdletlen megsemmisilds 6s s€r ds ellen.

Adatkezel6 rendszeri(ei)nek miik0dese soren automatikusan, technikailag rOgzitdsre keriiki adatok a genenil6drisukt6l
szdmitva a Adatkezel6 rendszer6nek/inek miikM€s6nek biaosit6sa szempontjdb6l indokolt idiitanamig ker0lnek tiiroliisra a

rendszerben. Az Adatkezel6 bizlositja, hogy ezen, automatikusan r6gzitett adatok egydb szem6lyes adatokkal - a t6rvdny eltal
kdtelezttvd tett €setek kivdteldvel 6ssze nem kapcsolhat6k. Ha az Erinten szemdlyes adatainak kezel6sdhez adott
hozzljALrulesat megsz[ntette. vagy az ellen tiltakozik.0gy e, kOvetd€n a technikai adatokrol az ti szemdlye - nyomoz6
ha16s6gokat, illetve szakdnoiket ide nem drtve - nem lesz beazonosithat6

10
GT

liisd reszletesen l -7.
adatkezel6si c6lo6l



Continus Nova Kft Adatkezeldsi Szabdlyzat

Amennyiben ilyenre sor keriil, az Adatkezel6 szervezeti egrsdgeindl adatkezeldsr vdgz6 alkalmazotlak kdtelesek a megismed

szemdlyes adatokat iizleti titokkdnt meg6rizli. Ennek ciljrib6l a szemdlyes adatokat kezel6 6s azokhoz hozzifer€si

lehet6siggel rendelkezo munkatarsaink titoktartfui nyilatkozatot teftek. Egyrittal az Adatkezel6 muntat6rsai kiil<in is k6telesek

6s munkijuk soriln gondoskodnak arr6l, hogy jogosulatlan szemelyek ne tekinthessenek be szem6lyes adatokba. A szem6lyes

adatok tiiroliisa, elhelyezese igy kerult kialakitAsra, hogy az jogosutatlan szemdly reszire nem hozzifdrhetti, megismerhetd,

megv6ltoztathalo. megsemmisithet6.

Adatkezeki mindenkori datntdsi kompetenci6val rendelkezri vezeto tiszlsdgviseloje az Adatkezel<i saj6toss6gainak figyelembe

vdteldvel hatiirozza meg az adatvddelem szervezetdt, az adatvddelemre valamint az azzal dsszenigg6 tevdk€nysigre vonatkoz6

feladat- 6s hatrisk6r6ket, €s jeltili ki az aclatkezel6s felfigyeletdt elkit6 szem6ly.

KdzyetlenUl Erinteftol szirmaz6, riltala vagy re tekintettel mds jogosult iiltal megadott szemdlyes adat val6disega€rt minden

esetben az trinten vagy 16 tekintettel jogosult felel. Adatkezel6 a neki megadott szemClyes adatokat nem ellentirzi.

Adatkezel6s id6tartama
Az adatkezeldsi cdloknal feltiintetett id6tartamokig, de

o F6szabrilykdntazadatkezeldsc6lj6nakmegval6sul6s6ig.
o Jogviszonnyal kapcsolatos jogosults6gokkal 6s kdtelezettsCgekkel kapcsolatosan ezek megsziindsdig.

o V6giil pedig az Erintett j6vriftagy6s6nak visszavon6s6ig es/vagy az arra okot ad6 kdriilm6ny el6rni kivrint c6l

megsz0ndsdig. meghiusul6sdig.
. Egyebekben az Adatkezel6 az Erinten kdrisdre tdrli a kezelt adatokat, kivdve azon adalok ktirdt, metyek tovribbi

kCzel6se a felek ktizdti elsziimol6si vita, egy€b jogvita okitr, - annqk lezdrultdig ds/vagy jogszabdlyi el6irAs okan

sziiksdges. Ut6bbi kdrdben kiil6n6sen, de nem kizir6lagosan:
. Az Art. 78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az 6rintett adatokat 5 6vig
o A Sz6mviteli tv. 169. $ (l)-(2) bekezdes6re tekintettel az 6rintett adatokat 8 6Yig

. Tovebbd hosszabb id6tartamig, ha jogszabrily ekkdnt rendelkezik.
Adatkezel<i fenntartja jog6t, hogy el6bbi hatarid6ket meghalad6an az adatkezeldsre okol ad6 tevdkenysdgb6l fakad6 jogok 6s

kotelezettsdgek iillal megalapozott igdnyek drvinyesitisire nyiwa 6116 hatdrid6ig a vonatkoz6 adatokat a sziikseges mirldkben

kezelje.
Adatkezelo felhivja az Erinefiek figyelmdt, hogy a ktiziratok6l, a kttzlevdltituah6l es a magiinlevdltiiri anyag vddelm€r6l sz6l6

1995. 6vi LXVI. r6rv6ny 3. $ j) ponia al6 sorolhat6, az 6tlampolgriri jogok 6rv€nyesitds6hez nelkiil6zhetetlen, mris fomisb6l
nem vagy csak r6szlegesen megismerhet6 adator tartalmaz6 irat, valamint benne foglalat informrici6k mindaddig, amig

Adatkezelti adarkezeldsdb6l nem keriilnek 6tad6sra Erineneknek vagy m6s adatkezeltlnek, nem keriilnek tOrlisre, selejtezdsre,

megsemmisitdsre. Adatkezel<i ezen inform6ci6kat hat6rid6 nClkiil koteles kezelni.
El6bbiek kordben Adatkezel6 ininyad6kdnt fogadja el a Neozeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6sAg vonatkoz6

NAIH/20 I 8/5 82/J iiglsz6mri 6ll6sfoglal6s6t.

Az Adatkezeldsi Szabilyzat m6dositrsinak lehet6s6ge
Az Adatkezelti fenntaltja a jogot, hogy jelen Sznbelyzatot a jov6re ndzve egyoldaltan m6dositsa. Az tij Szab6lyzatot a

hnps://www.continusnova.hu/ domain-cimen talalhat6 honlapon, tov6bbA papiralapon az al6bbi tigyfelszolg6lati todrikban

k6zz€teszi 1slvagy az Erintetteket haladdktalanul k6zvetleniil tij6koztatja.

Ugyf€lszolg6lati irodri,k:

Szikesfehiwdr, Sdrhdz tir 3

Az adatkezel6si tev6kenysegek nyilvltrtartisa
Adalkezel6 6s - ha van ilyen - a kdpviseloje a felel6ssegdbe l,'rtoz'an vegzer. adatkezelCsi tevekenysdgekrdl nyilv6ntart6st

vezet. E nyilv6ntartiis a kdvetkez<i informiicidkat tartalmazza:
. az adatkezel6 neve ds elirhet6sdge, valamint - ha van ilyen a kttztts adatkezel6nel<, az adatkezel6 kdpvisel6jCnek ds az

adatvddelmi tiszvisel<inek a neve is eldrhet6s6ge;
o az adatkezel6s c6ljai
. az 6rintettek kateg6ririina! valamint a szem6lyes adatok kareg6ri6inak ismefietese;
. olyan cimzettek kateg6ri6i, akikkel a szem6lyes adatokar k6zlik vagy k6zdlni fogiriLlq idedrtve a harmadik orsz6gbeli

cimzetteket vagy neozetkdzi szervezeteket;
. adott esetben a szemdlyes adatok harmadik orszigba vagy nemzetk6zi szervezet rdszdre tatrtdn6 fovtibbitiisalra

vonatkoz6 inform6ci6k, bele€rtve a harmadik orsz6g vagy a nemze&6zi szervezet azonosit6sAt, valamint a GDPR
Rendeler 49. cikk ( I ) bekezddsinek mrisodik albekezdis szerinli toviibbites esetiben a megfelel6 garanci6k leiriisa;

. ha lehetsdges, a ktlonbozit adatkateg6riek torlCsdre elitininyzott harrerid6k;

o ha lehets6ges, a 32. cikk (l) bekezdds6ben emlitett technikai 6s szervezdsi intdzked6sek riltaliinos leinisa.

Adatkezeki megkeres6s alapjin a feliigyeleli hat6sag rendelkez6s6re bocvitja a nflv6ntanist.
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Tij6koztatis, tiltskoz{si jog, adett6rl6s, edetkezelGs korl{tozdsl
Adatkezel6 eleget tive a GDPR lll. fejezet 14. cikkdnek (3) foglalt ktlelezettsdgdnek, ha a szemdlyes adatokat nem az

Erinten6l szereae - ig, k l6ndsen, ha aiokat regisztralt lelhasznali odta meg a Szoigdbotas ig1nybe venni jogosuh irintettre
yonatkozoan . Adatkezel6 az iiltala ismen eldrhet6sdgek - ho ismert. lehet4sig szerint e-nail - itjin halad6ktalanul, de

legkes6bb egy h6napon belul tejckoaatja az Erintenet alebbiak6l:
- a Adatkezeltinek Cs - ha van ilyen - az Adatkezel6 kdpvisel6jCnek a kildte ds eldrhet6segei
- az adatvidelmi tiszwiselb eldrhet6sCgei, ha van ilyen:
- a szemelyes adatok tervezett kezeldsenek cdlja, valamint az adatkezel6s jogalapja;
- az Erinten szem€lyes adatok kateg6ri6il
- a szem6lyes adatok cimzeftjei, illewe a cimzettek kateg6ri6i, ha van ilyen;
- adott esetben annak tCnye, ho$i az Adatkezelo valamely harmadik orszigbeli cimzett vagy valamely nemzetkdzi szervezet

r€sz6re ldvanja tovebbitani a szemdlyes adatokat, toviibbe a Bizottsdg rnegfelel6s€gi hatdrozat6nak ldte vagy annak hi6nya,
vagy a GDPR 46. cikkben, a GDPR 47. cikkben vagy a GDPR a9. cikk (l) bekezd6s6nek mdLsodik albekezd6s€ben emliten
adaftovebbit:is esetCn a megfelel6 ds alkalmas garancidk megjeldl6se. valamint az ezek miisolatinak megszerz6sdre
szolg6l6 m6dokra vagy az eldrhet6sdg0kre val6 hivatkoz6s.

- a szem6lyes adatok tdrolds6nak iddtanama, vagy ha ez nem lehetsiges. ezen iddtartam meghatiirozds6nak szempontjai;
- ha az adatkezelCs a GDPR 6. cikk (l ) bekezd€sinek f) pontjdn alapul, az adatkezel6 vagy harmadik fdl jogos Crdekeir6l;
- az drintett azon joga, hogy kCrelmezheti az adatkezel6t6l a rd vonalkoz6 szemClyes adatokhoz val6 hozzAfdrdst, azok

helyesbites6t, t<irl€s6t vagy kezel€sdnek korhtozisat, is tiltakozhat a szemelyes adatok kezel6se ellen, valamint az drinlett
adathordozhat6sighoz val6 joga;

- a GDPR 6. cikk (l) bekezd6senek a) pontj6n vagy a 9. cikk (2) bekezd6sinek a) pontjrin alapul6 adatkezel6s eset€n a

hozzij|ruJis bdmely id6pontban val6 visszavondsi{hoz val6 jog, amely nem drinti a visszavones el6n a hozzijiirulis
alapjiin v6gehajtott adatkezelds jogszenlsdg6t;

- a rzlamely feltgyeleti bat6s6ghoz cirnzett panasz benyijt isinak joga;
- a szem6lyes adatok fomisa 6s adott esetben az, hogy az adatok nyilviinosan hozzifCrhet6 fom4sokb6l sztrrmaznak-e;
- a GDPR 22. cikk (l) 6s (4) bekezdisiben emlitett automatizilt d6nr6shozatal t€nye, ide6rtve a profilalkotiist is, valamint

legat6bb ezekben az esetekben az alkalmazon logikira ds arra vonatkoz6 drthetd inform6ci6k, hogy az ilyen adatkezelds
milyen jelent6sCggel, 6s az Crintettre nCzve milyen v6rhat6 kdvetkezmCnyekkel bir.

Az Erintett tejdkoztatast kdrhet szemdlyes adatai kezel6s6r6l, valamint kdrheti szemClyes adatainak helyesbftdsCt, illewe - a
jogszab6lyban elrerrdelt adatkezeles€k kivdtel6vel - t6rl6set jelen Szab6lpata alapjaq igy knl6n6sen a fent megadon
eldrhet6sdgek ti6n.

Az €rintett e-mailben benyijtott k6relmdre Adatkezel6 t6jdkozbtest ad az dltala kezelt adatair6l, az adatkezel6s c6tjrir6l,
jogalapj616l id6tartamer6l, az adatfeldolgoz6 nevirril, cimdr6l (szCkhelydr6l) es az adatkezeldssel itsszeftggo tevikenysdgdr6l,
tov6bb6 arr6l, hogy kik 6s milyen c6lb6l kapjit vagy kapuiLk meg az adatokat. Adatkezel6 kdteles a kdrelem benytilitistit6l
szemitott legrovidebb id6 alatt, legfeljebb azonban tizenot (15) napon beltil ir6sban, kozeflhero form6ban, ingyenesen -
k6ltsigterit6st Adatkezel6 csak kiv6teles es€tben szimit fel (ha a trijdkoaat6st k€r6 a foly6 Cvben azonos adatkOrre
vonatkozdan tijdkoaat6si kdrelmet az adatkezel6hoz mdg nem ny0jtott be. Egrdb esetekben koltsigtiritCs 6llapithat6 meg. A
kdltsdgtdritds mCndkdt a felek kozoft ldfejott szerz6dCs is rogzitheti. A mar megfizetett kolrsdgtdritdst vissza kell tiriteni, ha az
adatokat jogellenesen kezell6lg vagy a tdj€koztat6s k6r€se helyesbitishez vezetetl.) - megadni a tijekoztalist.
Amennyiben az Erintett t6jekoztatisa tdrveny alapjao nem tagadhat6 meg, Adatkezelo tdjekoztatrist ad az Crinlett 6ltala kezelt,
illetve az 6ltata vagy rendelkez6se szerint megbizott adatfeldolgoz6 6ltal feldolgozon adatair6l, azok fomis6r6l, az adatkezel6s
cdlj6r6l, jogalapj6r6l, id6tanamdr6l, az adatfeldolgoz6 nevdr6l, cimCriil is az adatkezelCssel 6sszefllgg6 tevCkenysdgir6l, az
adatvddelmi incidens kdrtilminyeirdl, hatesairdl is az elh6ritdsdra megtett intdzkedCsekdl, tov6bbe - az €rinten szemdlyes
adatainak tov6bbitasa eseten - az adanovabbit6s jogalapj6rdl ds cimzettjdr6l Egyebekben a trij€koztatris kiterjed az GDPR 2.
szakasz l3-14. Cikkdben meghatrirozon informeci6kra.

A val6segnak meg nem felel<i szemelyes adatot az Adatkezelo helyesbiteni kdteles. A szemdlyes adatot Adatkezelo t6rli, ha
kezel6se jogellenes, az 6rintett k6ri - ezesetben legfeljebb 6t (5) napon beliil -, az hirinyos vagy t€ves - 6s ez az lllapot
jogszeriien nem konig6lhat6 -, fehdve, hogy a tdrlCst tbrvdny nem zirja ki, ha az adatkezel€s cdUa megsziint, az adatok
uirol6s.iLnak t6rv6nyben meghatarozott hat irideje lejrin. vagy aa a bir6s6g vagy a Nemzeti Adatv6delmi 6s

Inform6ci6szabads6g Hat6sig elrendelte. Adatkezel6 a helyesbitisr6l ds a ttirlesrdl az Erintener, tovabbd mindazokat inesili.
akiknek koriibban az adalot adatkezelis cdljara tovebbitona. Az drtesites mell6zhet6, ha ez az adalkezelCs c€lj6ra vald
tekintettel az 6rintett jogos 6rdek6t nem s€ni.

Amennyiben az Erinten jogellenesen vagy megtCvesz6 m6don hasaal szemilyes adatot, vagy az Erintett biincselekmCny
val6sit meg, akkor az Adatkezel6 fennlartja a jogot arr4 hogy az ilyen m6don tortdn6 felhaszuilas esetCn a vonatkozd adatokat
meg6rizhesse az esetleges peres ds nem peres eljrfurisban felhasznrilhat6 bizonyitds vdgett az eljenis lezerulMig. Ut6bbi
megfelel6en alkalmazand6 azon esetre is, ameunyiben Erinten szemdlyes adatok t6rl6set Adarkezeld jogos k6vetel6se
drvinyesithetosdgCnek meghiusitris4 de legalabbis megn€hezit€se vegett kdrte.

Az Erintett az tiltakozhat szemdlyes adatrinak kezelese ellen, igy kiil6ndsen
o ha a szemdlyes adatok kezeldse vagy toviibbit5sa kiz6r6lag az Adatkezel6re vonatkoz6 jogi kotelezettseg teljesitis6hez

vagy az Adatkezel6, adatiitvevo vagy harmadik szemdly jogos drdek6nek drvdnyesitCsChez szuksdges, kiv€ve kaitelezd
adatkezel6s esetdn:
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. ha a szem6lyes adat felhaszn6lisa vagy tov6bbiuisa kdzvetlen fizletszerzes, k6zvdlem€ny-kutatis vagy tudomilnyos
kuta&is celjdLra t6rt6nik; va.lamint

. l6rv6nyben meghaterozott egy6b esetben.

Az Adatkezeld a tiltakozlst a kCrelem benyujtaset6l szimitott legrovidebb iddn belul, de legfeljebb tizenol (15) napon beliil
megvizsgdlja, annak megalapomttsriga kdrddsCben dontCst hoz, ds dontisdr6l a k6relmez6t tesban &AjCkoaatja. A vizsg6lat
idejdre, de legfeljebb 6t (5) napra az Adatkezelo az adatkezel€st felfiggeszti. Amemyiben a tiltakozes indokolt, az adatot

kezelo szervezeti egysdg vezetdje a GDPR rendelkezdsei szerint meghatiirozottak alapjdnj6r el.

Ha az Adatkezeli5 az Erintett tiltakozis,inak megalapozots6g6t megrillapitja, az adatkezeldst - beleirtve a tov6bbi adatfelvetelt
€s adattov6bbitast is - megsziiateti,6s az adatokat zirolja, lzlamint a tiltakozisr6l, tov6bb6 az annak alapj6n tett
intdzkedCsekol €rtesiti mindazokat, akik rCszdre a tiltakozessal dri etl szemilyes adatot kor6bban tov6bbitona, es akik
kotelesek intdzkedni a tiltakoz6sijog 6rvdnyesitise irdekdben. Amennyiben az Erinteft az adatkezel6 dontdsdvel nem ert egyet,
illewe ba az Adatkezel6 a hatArid6t elmulasaja, az Erintett - a d6ntes k6zlCsCt6l, illetve a hatarido utols6 napj6t6l sz4mitott
harminc (30) napon belfil bir6s6ghoz fordulhat.

Az Adatkezel6 az E.ioten adatainak jogellenes kezelesdvel vagy a technikai adaw6delem k6vetelmdnyeinek megszeg€sevel
m6snak okozott kirt megtdriti. Ada&ezelti mentesiil a felel6ssdg al6l, ha bizonyitja hogy a k6rt az adatkezelds kdrdn kivtil es6

elherithatatlan ok iddae el6. Nem kell megtdriteni a ktirt annyiban, amennyiben az a k6rosult szdnddkos vagy gondatlan

magatartris6b6l szdrmazott.

Erintenek t6jdkozarisa mellozhet6/elutasirharo va$/ korldrozhat6 a GDPR 13. cikk (4) cs 14. cik-k (5) bekezdcsdben
meghatiirozon - okokb6l 6s reszletes indokl6ssal - rendelkez€seke figyelemmel akkor, ha
. az €rinten miir rendelkezik az inform6ciokkal:
. a sz6ban forg6 informdci6k rendelkezdsre bocsiitiisa lehetetlennek bizonyul, vagy ar6nytalanul nagy er6feszitdst

igdnyelne, kiilonttsen a kdzCrdekfi archivdlis cdlj6b6l, tudomanyos ds tondnelmi kutatAsi cdlbdl vagy statisaikai cClb6l,
a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezd6s€ben foglah felt6telek 6s garanci6k figyelembevetel€vel vigzett adaikezeles
eseldben. vagy amennyiben a tdjikozatrisi kotelezenseg yal6szin&sithet6en lehetetlenni tennd vagy komolyan
veszdlyeztetn6 ezen ada&ezelds c€ljainak el6r6s6t. Ilyen esetekben az Adatkezel6nek a megfelel6 intCzked€seket kell
hoznia - az informdci6k nyilviinosan elerhetdvd tCteldt is idedrtve - az erintett jogainak. szabadsigainak 6s jogos
drdekeinek v6de lme €rdekdben;

. az adat megszezesdt vagy kozlisCt kifejezetten el6irja az Adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tagdllami jog, amely
az Crintett jogos drdekeinek v6delmdt szolgril6 megfelelti intdzkeddsek6l rendelkezik; vagy

. a szem6lyes adatoknak valamely uni6s vagy tagAllamijogban el6in szakmai titoktartdsi kotelezettsdg alapj6n. ideirtve a
jogszab6lyon alapul6 titoktanesi kdtelezens6get is, bizalmasnak kell maradnia.

Egyebekben az Erintettjogosuh arr4 hog/ a rd vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz ds a kovetkez6 inform6ci6khoz hozzifdrest
kapjon:
o A szem€lyes adatok rnasolata (tov6bbi p€ldimyok6rt ktsg.)
o Az adatkezelds c6ljai
o Az adatok kateg6ri6i
. Automatiz.iltd6ntdshozatallal,profilalkot6ssalkapcsolatosadatok
. Adat6tv6teln6l a fomisra vonatkoz6 inform6ci6k
. Cimzetteh akik reszere az adalokat k6zdltek vagy kdz6lni fogj6k
o Harmadikorszigbatort€noadattovdbbitassalkapcsolatosinform6ci6k,garancirift
o A t6rol6s id6tartama, annak szempontjai
. Az €rintett jogai
. Hat6seghoz fordul6s joga
A hozzifdr4s jog gyakorl6s m6dja: Ha az 6rinten elektronikus iton tryijtotta be a k6relmet, az inform6ci6kat szdles kdrben
hasznilt elektronikus form6tumban kell rendelkez6sre bocs6tani, kiv6ve, ha az erintett miskent keri.
A misolat ig€nyl6sere vonatkoz6 jog nem erintheti hitrinyosan m6sokjogait 6s szabadsigait.

Ha az adatkezeki nyilvanossdgra hoaa az adatot. ds az tdrolni koteles akkdpp, hogy az el&het6 technoldgia Cs a megvaldsitiis
kitltsdgeinek fig5ielembevCtelCvel dsszer0en elvdrhal6 ldp€seket tesz annak irdekCben, hogy t6jdkoaasson mAs adatkezel6ket, a

sz6ban forg6 linkek, m6solatok, m6sodpdld6nyok t6rlese kapcsin.
Erinten a tdrlds 6s az elfeledtelis jog6val nem 6lhet, amennyiben az adatkezelds sziiks6ges: a vdlemenynyilvrinitis
szabads'ig6hoz, jogi k6telezetts6g teljesitdsihez vagy k<izhatalmi jogosiwdny gyakorl6sihoz k0zdrdekb6l a ndpegdszsegiigy
terUletdn, kozirdekti archiviil6s, tudom6nyos is tonenelmi kutatesi cilb6l, jogi igCnyek drvdnyesitCsehez

Az Adatkezefb az 6ri ett kCr6sere korl tozza az adatkezellst,ha:
. az Erintett vitata a szem€lyes adatok pontosvigiit
c az ada&ezel€s jogellenes, 6s az Erinten ellenzi az adatok t6rl6set
. az Adalkezdonek m6r nincs szllksege a szemdlyes adalokra, de az Erintett igCnyli azokatjogi igdnyek el6terjesadsdhez,

irvinyesitds6hez vagy vddelmdhez
. az €rinten tiltakozott az adatkezel6s ellen, 6s az Adatkezeld m6g vizsg6l6dik.
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Iirtesit6si kiitetezetts6g
Az Adatkezel6 minden olyan cimzettet tejdkoztat a helyesbitCsr6l, tOrldsr6l vagy korl6tozesr6l, akivel az adatokat kdzdltik.
Kiv6ve, ha ez lehetetlen, vagy aniLnyalanul nary er6feszitist ig6nyel.

Az adathordozhat6sig
Az Erintettjogosult az iitala az Adatkezelii rendelkez6sere bocsAtott adatait megkapni
. tagolt, szeles kdrben hasznalt, gippel olvashat6 form6tumban
e jogosult miis adatkezel6hOz tovebbitani
o kdrheti az adatok kdzvetlen toviibbitasat a m6sik adatkezelohoz
. ha ez technikailag megval6sithat6
kivdve: kdzdrdekii, vagy kiizhatalmtjog gyakorlisa cilj6b6l vdgzett adatkezelds

J0g6rv6nyeslt6si lehet6s6gek
Az frintettek jogaik m€gsertese eseten az Adatkezel6 elleni jogdrvdnyesitdsi lehetdsdgeiket az Adatkezelii mindeokor 6rv6nyes

ds hatr{lyos riltaliinos szerz6ddsi feletdteli szerinti viilaszoftbir6s6g - ennek hiriny5ban jogszab6ly eltal illet€kess6ggel 6s

hatAskdrrel rendelkez6 bir6sd,g (fi1,szabdly szerint az Erintett lakhelye szerint illetdkes j6rrisbiros6g) - el6tt gyakorolhatjdk,
valamint az Infotv. 6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkezdsei alapj6n Nemzeti Adatv€delmi 6s lnform6ci6szabadsig
Hat6s6ghoz fordulhamak (levetez6si cim: 1534 Budapesl, Pf.: 834; cim: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsdbet fasot 221c.). A
bir6s6g az rlgyben soron kivfrl j6r el.

A jelen Szab6llzatot a mai napon elfogadom 6s hatilyba l6ptetem.

Kelt: Sz6kesfehdrv6r. 201 8. mrijus 25.
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