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1. Adalkezelf megnevewise

Continus Nova Hullad6kgazdilkoddsi 6s Varyonkezel6 Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasig

tovdbbiakban: ..Adatkezel6", a jelen Adatv6delmi T6jdkoztat6t (tovdbbiakban: -.7dj6koztat6") alkotja az

C6giegyz6ksz6m: Cs.07-09-024427
Sz6khely: 8000 Sz6kesfeh6rv Sdrh6a t6r 3.

Ad6sz6m: 24766t51-2-07
Statisztikai sz6m el: 24766151-3821-t 13-07

Elektronikus eldrhet6s6ge : h s ://www.continusnova.hu/
E-mail:
Telefon: +36 (22) 507419

+36 (22) 507-419

Tdrvdnyes k6pvisel<i Steigerwald Tibor tigyvezet6, 6ndll6an

Az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) a term6szetes szern6lyeknek

tttrtinS v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6raml6s6r6l, valam
a szem6lyes a&tok kezel6se tekintet6ben
int a 95l46lEK rendelet hatrilyon kiviil

I sz6l6 20161679 Rendeletdvel tovibbiakban: ..GDPR tov6bbiakban: ..GDPR"hel

Ma AI
Az informici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l sz6l6 201 I

nfotv."
A Pol ri T I sz6l6 2013.6vi V (torabbiakban: ..Ptk'

Az iizleti ritok v6delm6r6l 2018. 6vi LIV
A biintetoel rirrisr6l szol6 2017. 6vi XC.
A elemrol sz6l6 1997. dvi CLV
A hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. t
A hullad6kkal kapcsolatos nyilvri,ntartasi 6s adatszolgelutisi ktitelezetts6ge kr6l sz6l6 309/2014. (XlI. I l.) Korm

rendelet
Az ad6zis rend I sz6l6 2017. ivi CL. tov6bbiakban:

A szlmvitelr6l sz6l6 2000. 6ci C. to tovribbiakban:,,Szimviteli w.'
v6delmdr6l sz6l6 1995.6vi LXVI. 16 a tov6bbiakban: .,Ltv."

7tf

al6bbi rirgyi, teriileti, id6beli 6s szem6lyi hauillyal - alkalmazisi kdr -:

2. Az adatkezelis alapjdul szolgtilf jogszabrtlyok kiildndsen, de nem kiairdlagosan:

titkarsas@continusnova.hu

Fax:

6vi CXI. t6rv6ny (lov6bbiakban:

torv6nv

A krizlev6ltrirakr6l 6s a maginlev6lt6ri anyag



3. Hallad dksztilliais szolgtiltatds hoz kapcsolddd adatkezelds

Tirsasigunk T. Erintettnek szem6lyes adatait az aldbbi c6lokb6l, kdrben 6s aninyban kezelheti:

l. Adatkezel6si c6l: szerz6d6sek 6rdek6ben adatkezel6s

Folyamatok, miiveletek
pontos ismertet6se;

Adatkezel6 hullad6kszillit6si tev6kenys6g elv6gz6s€re,
illetve kontdnerMrl6sre k6t szerz6d6seket, amelyeknek
teljesit6se 6rdek6ben egyes adatok kezel6se 6s az tgyfelek
nyilv6ntartiisa elengedhetetlen.

tArolja.

Adatkezel6s virhat6
id6tartama, hatirideje:

szerz6dis megsziin6s6t ktivet6 8 6vig
hozzij6nrl6s eset6n az 6rintett
visszavon6s6ig

hozzr4j6rul6s6nak

Szem6lyes adatok

kiire, fajtija, kateg6riii kezel6s6nek jogalapja

rintett csaladi 6s ut6neve,
sziilet6si nev6t, sziilet6si
hely6t 6s idej6t, anyja
sziilet6si csal6di 6s ut6neve,
lak6helye, tart6zkod6si 6s

6rtesit6si helye, cime,
bankszamla szlrna,
hangfelv6tel

Felek kdzdtti szerz6ddskdtds
6s teljesit6s c6ljib6l

mag6nszemdly tigyf6l
mailcime, telefonsz6ma

e- il.inrett nozaja-tasa

c6ges kapcsolattart6 neve e-

mail cime, telefonszdma
Adatkezel6 jogos 6rdeke

2. Adatkezel6si c6l: sziml6k tfrolisa

Folyamatok, miiveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6 minden olyan tev6kenys6ge utritr, mely nem dij-
6s tdritesmentes, szaml6t rillit ki. 6s szamlakat fogad be. Az
adott megrillapod6st6l, szerz6d6sttil liigg6en a szAmlizits
elektronikusan, vagy papiralapon t6rt6nik.
Adatkezel6 az elektronikus sziml6kat PDF formritumban 6s

adott ryart6i szoftver form6tumiban Adatkezel6 szdkhelydn

tal6lhat6 szerveren, logikailag elkiildnitve t6rolja.
Adatkezel<i a biaonsigos adatmegorz6s c6lj6b6l, valamint

drintettek iratbetekintesi jogenak biaositAsa vegett az egyes

Adatkezel6s v{rhrt6
id6tartama, hat:irideje:

Az Ar1.78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az 6rinlett adatokal

5 6vig
A Szimvireli tv. 169. $ (l)-(2) bekezd6s6re lekintettel az

6rintett adatokat 8 6vi
sz6mldn szerepl6 adatai (neve, lakcim, ig6nybe vett

szo Itatas adatai vdlel
Szem6lyes adatok
- ktire, faitrija, kateg6ridi
Adatkezel6s iogalapja Jo b6l k6telezetlse tel esit6se c6l eb6l

3. Adatkezel6si c6l: ntartisa
A biaonsiigos, szerzSddsszerti 6s fenntarthat6 mfikdd6s

6rdek6ben 6s ekdrben elszimol6si k6telezetts6gek teljesitdse

6rdek6ben Adatkezel6 a kiszimliizott kintl6v6s6geit
elektronikusan 6s - adatbiztonsa i okokb6l -

7&>/

Adatkezelti a szerz6d6sek zdkken6mentes teljesit6se,
szimlAzAs az elszimol6s, kapcsolattartas akad6lymentes
lehet6sege 6rdek6ben az adatokat kezeli, ryrirt6i
szoftver6ben, illetve pdf form6tumban 6s papir alapon

Szriml{zr[s,

szlrnl6kat papiralapon lirolia

Kintl6v6s6sek

Folyamatok, miiveletek
pontos ismertet6se:



nyilvantartja.

Az /.Jt. 78. $ (3) bekezd6s6re tekintettel az erintett adatokat

5 6vig
A Szimviteli tv. 169. $ (l){2) bekezd6s6re tekintettel az

6rintett adatokat 8 6vig

Adatkezel6s v:irhatri
id6tartama, hati rideje:

Szem6lyes adatok
- k6re, faitrija, kateg6ririi

Erintett neve, cime, ad6azonosit6 jele, sztletesi adatai,

hangfelv6tel
Jogszab6lyi ktitelezetts6gek teljesitese c6lj6b6lAdatkezel6s jogalapja

4. Adatkezel6si c6l: Lerak6i nyilv{ntartis

Folyamatolq miiveletek
pontos ismertet6se:

AdatkezelSt tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6sben

adatszolg6ltatiisi k6telezetts6g terheli melynek teljesit6se

6rdek6ben Adatkezel6 vonatkoz6 el6irisoknak megfelel<i
lerak6i nyilvrintartrist kdteles vezetni.

Adatkezel6s virhat6
id6tartama, hatirideje:

Az egyes drintettekkel 6sszefiigg<i tev6kenys6g

megszflnds6nek t6rgr6v6t k6vet6 m6rcius 01. napj6ig,

I a fent el<ilt rendelet 11. $ (5 bekezd6s6re

Szem6lyes adatok
- kdre, fajt{ja, kateg6riii

tett csalddi 6s ut6neve, g6pj6rmff forgalmi rendszdma

Adatkezel6s jogalapja J szabA kritelezetts6 tel se cdl ab6l

5. Adatkezel6si c6l: Kiresem6nyek kezel6se

Folyamatok, mfiveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6 tevdkenysege sorin varyonvddelmi 6s biztositrisi
6rdekeire tekintettel kriresemeny nflv6ntart6st vezet

eleltronikusan 6s papir alapon.

Adstkezeles virhrt6
id6tartama, hat6rideje:

Az Ait.78. $ (3) bekezd6s6re tekir:tettel az 6rintett adatokat

5 6vig
A Szimviteli tv. 169. $ (l)-(2) bekezd6s6re tekintettel az

drintett adatokat 8 6vig

Szem6lyes adatok

ktire, fajtrija, kateg6ri{i
Erintett csal6di 6s ut6neve,
lakcime, jogositvriny szAma,

forgalmi rendsz6m,

bankszimlaszirna,
hangfelv6tel

Jogszab6lyi k6telezettsdgek
teljesit6se c6lj6Ml
valamint esetleges
jog6rvenyesit6si c6lok
6rdek6ben

telefonszima Erinrett hozzljriLru16sa

Panaszkezel6s

Folyamatoh miiveletek
pontos ismertet6se:

Az Adatkezelo az 6rintett iigyfelek r6szer6l €rkez6
panaszokat, reklam6ci6kat minden esteben a vonatkoz6
jogszabrilyi 6s szerz6d6ses el6ir6soknak megfelel6en

kivizsg6lja 6s drdemben v6laszol, illetve meghat6rozotl

esetekben a vdlaszadist megtagadja.

Elobbi I Ik6telezetts6 l6sak6nt. illetve

3 K|TE

kezel6s6nek iogalapia

6. Adatkezel6si c6l:



kdtelezetts6g teljesit6s kiir6ben Adatkezel6 panaszkezel6sit

r6szletesen dokumentrilja, 6s meg6rzi elektronikusan 6s papir
alapon.

a fogyasa6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. torv6ny l7lA.
$-6ra is tekintettel a panaszkezel6st ktivet6 5 6vig

Adatkezelds vrirhatri
id6tartarna, hatirideje:

kezel6s6nek jogalapjaktire, fajtija, kateg6riii
Jogszabilyi k6telezetts6gek
teljesit6se c6lj6bol

Erintett csatidi 6s ut6neve,
panaszban szerepl6 el<ire

nem meghaterozott
adatk6r6k, az 6rintett iiltal
rendelkez6sre bocs6tott
kapcsolanartisi lehet6s6gek
(lak6helye, tart6zkod6si 6s

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

Szem6lyes adatok

7. Adatkezel6si cdl: Vagyonv6delmi 6s jogszabrilyi ksmererendszer iizemeltet6se

Folyamalok, mtveletek
pontos ismertet6se:

Adatkezel6 a 8000 Szdkesfehdrv6r, Sorhdz tdr 3., Szdkesfehdrv6r,

Csala-Pdnzvertivdlgy, 8000 SzdkesfehCrv6r, Palotai u. 139.,

valamint a Kiskrit ritja 9. 3523125. szAm alani tetephelyein
vagyonv6delmi c6lb6l kamenikat helyezett el.

Adatkezel6 rogziti, hogy jogos erdekei mellen jogszab6lyi

kdtelezettsCge is eleknonikus megfiryelorendszer alkalmazisa a

hulladdk6l sz6l6 ?012. 6vi CLXXXV. ttirv6ny 69/A-B$-ban
meghalirozott esetkdrben, hullad6klerahisi j 6rul6kkal kapcsolatos
jogsert6 cselekmdnyek megelozese, valamint a t6nylegesen

lerakott hulladdkmennyisdg ut6n hzetendti hulladCklerakasi
j6nrl6k megfzet6senek biaosilrisa 6rdek€ben.
A fenti c€lb6l az elhelyezett kameni& 6ltal rtigzitett adatok,

felv6tetek kezel6s&e, a kamenik l6t6sz6g6re. a betekint6si
jogosuls6gokra vonatkozoan Adatkezelo kuldn szabelyzznal

rendelkezik.

Adatkezel6s virhst6
id6tartama, hatCrideje:

3 munkanap, kiv6ve a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV.
6rv6ny 69/,4-8$ szerint elhelyezett kamenik eset6ben.

Szem6lyes adatok

kiire, faitdja, kateg6ri6i kezel6s6nek jogalapja

kamerafelv€tel,
ratgzitett arckip
rendsz6m

alapjrin
gdpj6rmU

hullad6la6l sz6l6 2012. ivi
CL)fiXv. torv€ny 69/A-B-ben
rdgzitett jogszab6lyi

k6telezensdgek teljesil6se,
egydb esetben az Adatkezel6
jogos irdeke

4, Hozzdjdruldson alapuh| adatkezetds is hourtjdrulds visszavondso eserdn folytothotd adatkezeldi
tuvAkenysig

Amennyiben az adatkezelds jogalapja az Erintett hozzA1 rulAsa, fgy jogosult arra, hogy hozzAjArulAsAt bdrmikor

visszavonja 6s jogosult arra is, hogy k6risdre az Adatkezelo indokolatlan k6sedelem n6lkiil t6rtilje a 16 vonatkozo

szem6lyes adatokat. az Adatkezel6 pedig kdteles arra. hogy az Erintettre vonatkoz6 szem6lyes adatokal indokolatlan

k6sedeiern n6lhil trir<ilje, ha az Erinten visszavonja az adatkezellsre vonatkoz6 hozzAlArul{sAl, kiv6ve, ha az

adatkezeldsnek van m6sjogalapja, p6ldriul az, ha az adat tov6bbi kezel6sEhez az AdalkezelSnek olyan drdeke ftiz6dik.

mely igazolhat6an sztks6ges 6s ar6nyos mdrt6kben korlAtozza az 6dntett szem6lyes adatainak vddelm6hez fiizodo
jogait.

.l *r tF



A fentiek szerinti k6relmeket a t6j6koztates, helyesbit6s, ttirl6s, korl6tozis, tiltakozas, adatainak hordozhat6s6ga inlnt
az I . pontban foglak eldrhetosdgeken is bejelentheti.

lirintettek jogaira 6s az adatkezel6s tovibbi r6szleteire vonatkoz6an Adatkezel6 Adatv6delmi Szab: yzatiban
fogtaltak az irrinyad6k, mely taraalmazza Trirsa*igunk adatkezel6s6re vonatkoz6 valamennyi el6inist' de
tovribbi informici6k6rt a Tirsasigunk iltal kinevezett adatv6delmi tisztvisel6n kereszttl is birmikor
teljesk6rten inform{l6dhat.

Eleldronikusan: hups://www.continusnola.hu/

Egyebekben pedig Erintettek jogail megs6rt6se eset6n az Adatkezel6 elleni jog6rv6nyesit6si lehet6s6geiket az

Adatkezel6 mindenkor 6rvdnyes 6s hatilyos 6ltaLinos szerzriddsi feletdteli szerinti v6lasaottbir6srig - ennek

hirinyiban jogszab6ly 6ltal illet6kessiggel 6s hatisk6rrel rendelkez6 bir6s6g (I6szabrily szerint az Erintett lakhelye
szerint illet6kes jrfuisbir6s6g) - el6tt ryakorolhatjrik, valamint az lnfotv. 6s vonatkoz6 jogszabrilyok rendelkezesei
alapj6n Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabad*lg Hat6sighoz fordulhatnak (levelez6si cim: 1534 Budapest, Pf.:
834; cim: I 125 Budapest, Sziligyi Erzs6bel fasor 221c.). A bir6s6g az [gyben soron kiviil jdr el.

Ajelen T6j6koaat6t a mai napon elfogadom 6s hat6lyba I€ptetem

Continus Nova Hullad6kgazd oddsi 6s Vagronkezel6 Kft.

d Tibor iigrvezet6
AdatkezelS

5
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5. Az adatkezelisre vonatkozd tovtibbi informdci6k

Az 6ltalunk kezelt szem6lyes adatokra vonatkoz6an az Erintettet al6bbi jogosults6gok illetik meg:

- t{j6koztrtis k6r6shez vatri jog, melynek keretdben az l. pontban megadott el6rhet6sigeken keresaiil,

t6j6koztatest k6rhet an'61, hogy milyen szem6lyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezel6si c6l miatt,

milyen fonrisb6l, mennyi ideig kezeljii! illetve kinek tovribbitottuk azokat. Adatkezelo a tij6koztaiist a

lehet5 legrovidebb id6n beltil, de 30 napon beliil, vagy nary terjedelmii ig6ny eset6n 90 napon beliil megadja,

- hetyesbitSshez valt6 jog, mely alapjrin briLrmikor k6rheti, hogy m6dositsuk valamely szem6lyes adat6t (pl. e-

mail cim vilrozis eset6n), Adatkeze16 a helyesbit6st indokolatlan k6sedelem n6lkil elv6gezi,

- tiltakozrlshoz valti joga alapj6n az 6rintett tiltakozhat szem6lyes adatainak kezel6se ellen abban az esetben,

ha azokat kdzdrdekb<il, vagy az6rt kezeln6nk, mert arra m6rlegeldsiink szerint azokat 6rdekeinkre tekintettel
jogunk van. tovribbri inisban tiltakozhat az ellen is. ha szem6lyes 

^dal 
l az Adatkezel6 a, E intett

hozzijrirul6sa ndlkiil b6rmely c6lb6l tov6bbitja, felhasmrilja.
- t6rl6shez val6 jog, mely alapjrin az I . pontban megadott el6rhet6s6geken keresaiil, irisban birmikor k6rheti,

hogy tttriiljiik szem6lyes adatait, melyet az Adatkezel6 30 napon beliil meglesz - kiveve azon szem6lyes

adatait, melyeket pl. jogszab:ilyi rendelkez6sek alapjin meghaterozofl id<iig nem t6rtilhet6k.

- korlitoz{shoz val6 joga alapj6n a fentiek szerinti helyesbit6sig, a t6rl6s, vagy tiltakozls iranti kdreLn6nek

elint6z6s6ig kdrheti az adatainak korl6tozisrit, mely esetben az Adatkezel6 a lirolison kiviil semmilyen

miiveletet nem v6gezhet amkon.

- az adathordozhat6slghoz val6 joga alapjan k6rheti, hogy az Erinlett riltal. hozzrij riru l6s a alapjAn, vagy a

szerz6d6s megk6t6se 6rdekdben Adatkezel<i rendelkez6s6re bocsitott szem6lyes adatokat tagolt, szdles

k6rben haszr6lt, geppel olvashat6 form6tumban megkapja, tov6bb6 jogosult arra, hogy ezeket az adatokat

egy m6sik adatkezel6nek tov6bbitsa, vagy arr4 hogy a tovebbitest az Adatkezel6 megtegye az 6n k6r6sire

Adatvedelmi Szabilyzat az al:ibbi helyeken ismerhet6 meg:
Papiralapon az iiryf6lszolgrilati irodikban nyitvatartisi id6ben:

Szikesfehirvdr, Sdrhdz tir 3.

Kelt: Sz6kesfeherv6Lr, 2018. m6jus 25.


