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1./ Adatkezelfi

Continus Nova Hutlad6kgazditkoddsi 6s Vagyonkezel6 Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasig

Cilgiegyz6kszitn, Ce.07-09-024427
Sz6khely: 8000 Szekesfeh6rvir, Sdrhaz ter 3

Ad6szrim: 24766151-2-07

Statisztikai sziimjel : 24766151-3821-l t3-07

Elektronikus el6rhet6sege : https : //www. continusnova.hu/

E-mail: titkarsae@ continusnova.hu

Telefon: +36 (22\ s07-419

Fax +36 (22) s07-420

T<irvdnyes kdpvisel6: Steigerwald Tibor iigyvezet6, 6n6ll6an

Adatv6delmi tiszwiselo: dr. K6r6di Bal6zs
Cim: 8000, Szekesfeh6rvir, Honv6d u. 1.

E-mail : adatvedelem@continusnova.hu
Telefon: 701385-3051

Adatkezelo jelen t6j6koztat6 ritjrln tesz eleget az Eur6pai Uni6 Altalatos Adatv6delmi

Rendelete (Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs 20161679. sz6mri Rendelete) (tovibbiakban GDPR)

s z erinti e I 6 zete s tij 5koztatitsi k<itel ezettseg6nek.

Jelen adatkezeldsi titjlkoztat6 idobeli hat6lya 2021.03.25.-tdl visszavon6sig tart. Visszavon6sra

p6ld6ul az irhnyadb jogszab6lyok viiltozisa, vagy az Adatkezel6 tevdkenysdg6nek viitozisa
bortildse, 6s rij adatkezeldsi cdlok kijel<il6se, vagy a kezelt adatok ktirdnek viitozisaadhat okot.

Adatkezelo a visszavont t5j6koaat6val egyidejiileg rij adatv6delmi t6j6koztat6t bocs6t ki.

Jelen tij6koztat6 ftjan 6nt t6j6koztatjuk a szem6lyes adatai kezel6s6nek l6nyeges

rendelkezdseir6l, ez6rt sziveskedj en fi gyelmesen e lolvasni.

2.1 Az adatkezel6sre vonatkozil iogszabilyok

Az 6n adatainak kezeldsdre vonatkoz6 alapveto szab6lyokat

az Eur6pai Parlament 6s a Taniics (EU) 20161679 rendelete (20l6.6prilis 27.) a termeszetes

szemdlyiknek a szemdlyes adatok kezeldse tekintet6ben t<irtdno v6delm6rol 6s az ilyen adatok

szabad 6raml6sdr6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kivtil helyezeserol (iltalinos
adatv6delmi rendelet, a toviibbiakban: GDPR), tov6bb6

az informhci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. evi CXII
torvdny.
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3./ Egyes adatkezel6sek:

Adatv6delmi trflj 6koztat6 ti gyfelek r6sz6re .......

3.1. Hullad6kszdllitiis szolgdltatiis tdrgy;iban kdtott szerz6d6sekhez kapcsol6d6 adatkezel6s...

3.2. Szdmldzds, szdmldk t6roldsa

3. 3. Le ra k6 i nyi lvii nta rtii s......................

3.4. Ugyf6lszolgdlat, Panaszkezel6s.............

3.5. Kamer6s megfigyel6s vagyonv6delmi cdlb6l ......

3.G. Kamerds megfigyel6s jogszabdlyban rdgzitett k6telezetts6g teljesit6s 6rdek6ben

3.7. Kintl6v6segek nyilvd ntartdsa

3.8. Kdresem6nyek nyilvdntartdsa

3.9. Ka pcsolatta rtds 6rdekeben ttlrtdn6 adatkezel6s

3.10. Nem magdnszem6ly UgyfelSltal megadott kapcsolattart6iadatok kezel6se
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3.1. Hullad6kszillitds szolgeltat6s tfrgyfban kdtdtt szerz6desekhez

kapcsol6d6 adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Hulladekszlllitis szolg6ltat6s thrgybban k6t6tt szerzoddsek teljesit6se.

Adatkezelo hullad6ksz6llitasi tev6kenysdg elv6gzds6re, illetve kontdnerb6rl6sre k6t

szerzoddseket, amelyeknek teljesitdse 6rdek6ben egyes adatok kezeldse 6s az tigyfelek

nyilvantart6sa elengedhetetlen.

A kezelt adatok ktire: Az 6n csal6di 6s ut6neve, sztilet6si helye, ideje, anyja sztiletesi csal6di

6s ut6neve, lak6helye, tart6zkod6si 6s 6rtesit6si helye, cime, amennyiben az ellen6rt6ket

utal6ssal fizeti,rigy a banksz6mla sz6ma, elektronikus sz6mla ki6llit6sa eset6n az e-mail cime

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s ar dn6ltal k6t6tt szerzodds teljesitdsdhez sztiksdges

(GDPR 6 cikk (l) bekezd6s b) pontja).

Az adatkezel6s idfitartamaz Az adatokat a szerzodesbol szirmaz6 jogok 6s kdtelezettsdgek

el6viilds6ig (legkesobb a szerzodds megsztin6sdt6l sz6mitott 5 6vig) kezeljiik

Cimzettek ktire (adatfeldolgozds, adaffovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkorminyzati
Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Honv6d u. l.), Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfeh6rviir, Sdrh6zttr 3.)
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Egy6b informici6k:

Az adatszolg6ltatris nem kdtelezo, de a szerz6dds megkdtdsdhez sztiksdges, ez6rt amennyiben
az adatokat nem bocs6tja rendelkezdstinkre, rigy a szerz6dds megkdtdsdre sem kertilhet sor.

Az adatokat harmadik orsz6gba, yagy nernzetkozi szervezetrilszere nan tovibbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjdt automatizilt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezel6tol az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzifdr€st, az

adatok helyesbites6t, az adatok t<irl6s6t, vagy kezel6s6nek korlitoz6s6t, megilleti az

adathordozhat6s6g jogaes az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.2. Szilmlilzfls, szdmlik tdrol6sa

Az adatkezel6s c6lja z Szimliahs, sz6ml6k tiirol6sa. Adatkezelo minden olyan tevdkenysdge

ut6n, mely nem dij- 6s t6rit6smentes, sz6ml6t 6llit ki. es sz6ml6kat fogad be. Az adott

meg6llapodistol, szerzoddst6l fiigg6en a szirmlfuzirs elektronikusan, vagy papiralapon tdrtdnik.

Adatkezel6 az elektronikus sz6ml6kat PDF form6tumban 6s adott gy6rt6i szoftver

form6tumriban Adatkezel6 szdkhely6n tal6lhat6 szerveren, elkiil<initve tirolja. Adatkezel6 a

biztons6gos adatmeg6rz6s c6lj6b6l, valamint Erintettek iratbetekintesi joganak biztosit6sa

v6gett az egyes szilml6kat papiralapon tarolja

A kezelt adatok ktire: Az 6n szimliljinszerepl6 adatok (n6v, lakcim, ig6nybe vett szolg6ltat6s

adatai)

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezells a munkrlltat6 szfumitra jogszab6lyban eloirt

szimliuitsikritelezettsegek teljesit6s6hez sztiks6ges (GDPR 6 cikk (l) bekezd6s c) pontja, Art.

78. $ (3).

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sz6mviteli tv. 169. $ (l )-(2)bekezd6sere tekintettel

8 6vig kezeljtik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkormhnyzati

Informatikai K6zpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeherv6r, Honv6d u. l.), Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sorhaz t6r 3.)

Egy6b informici6k:

Az adatszolg6ltat6s 6s az adatkezel6s jogszabrilyi el6irrlsra tekintettel kdtelez6.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetk<izi szervezet r6sz6re nern tov6bbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatizilt d<int6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.
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Az On jogai (r6szletesen ezekrdl a 4. pontban olvashat):

On kdrheti az adatkezel6t6l az 6tre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzilfbrlst, az

adatok helyesbites6t, az adatok kezel6s6nek korl6toziis6t, megilleti az adatkezel6ssel

kapcsolatos j ogorvoslathoz val6 jog.

3.3. Lerak6i nyilvintartfs

Az adatkezel6s c6lja: Atvett hulladek nyilvintart6sa. Adatkezelot tev6kenysdgdvel

osszefiigg6sben adatszolgiltat6si kritelezetts6g terheli melynek teljesit6se erdek6ben

Adatkezelo vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6 lerak6i nyilvdntart6st kdteles vezetni.

A kezelt adatok ktire: Az 6n neve, g6pjiirmti forgalmirendsz6ma

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezelds a munk6ltat6 szdmira jogszab6lyban el6irt

nyilv6ntart6si 6s adatszolgdltat6si kotelezettsegek teljesit6sehez sztiks6ges (GDPR 6 cikk (l)
bekezd6s c) pontja), 30912014. (XII.1 1.) Korm. rendelet)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a hulladdk lerak6s6nak 6vdt kdveto 8 6vig kezeljtik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkorm funyzati

lnformatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvir, Honv6d u. 1.), Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, S<irhaz t6r 3.)

Egy6b informici6k:

Az adatszolg6ltat6s ds az adatkezel6s jogszabrilyi el6ir6sra tekintettel k0telez6.

Az adatokat harmadik orszbgba, vagy nemzetkozi szervezet r6sz6re nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjit automatizilt dont6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

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

6n kdrheti az adatkezel<itol az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz valo hozzitfet1st, az

adatok helyesbites6t, az adatok kezel6senek korl6tozis6t, megilleti az adatkezel6ssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.a. Ugyf6lszo196lat, Panaszkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezelo az 6rintett iigyfelek r6sz6r6l 1rkezo panaszokat,

reklam6ci6kat minden esteben a vonatkoz6 jogszab6lyi 6s szerz6ddses el6ir6soknak

megfeleloen kivizsgdlja 6s drdemben v6laszol, illetve meghat6rozott esetekben a v6laszad6st

megtagadja.



6

El6bbi jogi kdtelezettsdg igazol6sak6nt, illetve jogszabrilyi kdtelezetts6g teljesit6s kdr6ben
Adatkezelo panaszkezel6s6t r6szletesen dokumentiilja, 6s meg<irzi elektronikusan ds papir
alapon.

A kezelt adatok ktire: Az 6n (ds ha ettol elt6r, az adatkozl6) neve, telefonos panaszbejelentds

eset6n a hangj616l k6sztilt felv6tel, e-mail cime, telefonsz6ma, teleptil6s 6s lakcime, a panaszban

megadott, elore nem meghatdrozhat6 tov6bbi adatok

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a jogszab6lyban el6irt kdtelezetts6gek teljesit6s6hez

sztiks6ges, (GDPR 6 cikk (l) bekezdes c) pontja, a fogyaszt6vddelemr6l s26161997. 6vi CLV.
t<irveny l7lA. $-a)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a panasz megvflaszol6si{t kdveto 5 dvig kezeljtik.

Cimzettek kOre (adatfeldolgozis, adattovibbit6s, ktiztis adatkezel6s): bdkdlteto testtilet,

fogyaszt6v6delmi hat6s6g, bir6s6g, Onkorm6nyzati Informatikai Ktizpont Non-profit Kft.
(8000 Sz6kesfeh6rviir, Honv6d u. l.), Dep6nia Nonprofit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvar, Sorh6z ter

3.)

Egy6b informici6k:

Az adatszolgiltat6s ds az adatkezel6s jogszab6lyi el6ir6sra tekintettel kdtelezo.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkdzi szervezetrfiszere nem tovibbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatiz6lt d<inteshozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az On jogai (r6szletesen ezekrdl a 4. pontban olvashat):

On k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szerndlyes adatokhoz val6 hozzif5rbst, az

adatok helyesbit6set, az adatok kezeles6nek korl6toz6s6t, megilleti az adatkezel6ssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.5. Kameres megfigyel6s vagyonv6delmi c6lb6l

Ezen adatkezel6s e[en 6nnek ioga van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: vagyonv6delem, szem6lyi biztons6g, objektumv6delem biztosit6sa

elektronikus me gfi gyel6rendszer alkalmaz6sa ritj rin.

A k<jzcis adatkezel6srol sz6l6 meg6llapod6s alapj6n az adatkezel6ssel j6r6 nyilv6ntart6si,

tiljlkoztathsi kotelezetts6get a Dep6nia Nonprofit Kft. v6gzi. Ennek megfeleloen az adatkezel6s

pontos leir6s6t az Adatkezel6 ds a Dep6nia Nonprofit Kft (8000 Sz6kesfeh6rv6r, S<irh6zter 3.),

mint kcizos adatkezelok 6ltal kdtdtt meg6llapodds alapj6n a Dep6nia Nonprofit Kft. 6ltal a

honlapjin, valamint tigyf6lszolgiiathn, 6s a megfigyelt tertilet hatar6n elhelyezett ktil<in

ti$ekoztat6 tafialmazza. Az drintetti kdrelmek megv6laszol6sa a k<iz<js adatkezelok

meg6llapod6sa szerint szint6n a Dep6nia Nonprofit Kft. kotelezetts6ge.

A kezelt adatok ktire: Felv6tel, a felv6telen l6that6, vagy abb6l kovetkezo tov6bbi adatok
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Az adatkezel6s jogalapja: az Adatkezelo jogos 6rdeke (GDPR 6 cikk (l) bekezdes f) pontja),
mely szerinti jogos drdek az Adatkezell vagyoniinak v6delme, jogellenes cselekm6nyek
bekdvetkezes6nek csokkent6se, felderit6stik megkonnlt6se.

Az adatkezel6s id6tartama: 3 nap

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitds, ktiztis adatkezel6s): Onkorminyzati
Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Szekesfeh6rv6r, Honv6d u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Szekesfeh6rv6r, S<irhilz t6r 3.)

Egy6b informdci6k:

Az adatkezel6s nem kdtelez6.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkdzi szervezetrbszdre nern tovibbitjuk.

Az adatok nern k6pezik alapj6t automatiz6lt d<inteshozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az On jogai (r6szletesen ezekrdl a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezel6tSl az 6nre vonatkoz6 szern6lyes adatokhoz val6 hozz|f6r6st, az

adatok helyesbit6s6t, az adatok t6rles6t, vagy kezel6senek korl6toz6sit, tiltakozhat az

adatkezel6s ellen, 6s megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.6. Kamer6s megfigyel6s iogszabflyban rtigzitett ktitelezetts6g
teliesft6s 6rdek6ben

Az adatkezel6s c6lja: A hullad6klerak6si j6rul6kkal kapcsolatos jogs6rto cselekmdnyek

megeloz6se, valamint a t6nylegesen lerakott hulladdkmennyisdg utiin fizetend6

hullad6klerakdsi j irulek megfi zet6s6nek biztosit6sa.

Az adatkezel6s pontos leir6s6t a megfigyelt teriilet hataran elhelyezett ktilon tij6koztat6
tartalmazza.

A kezelt adatok ktire: Felvdtel, a felvdtelen l6that6, vagy abb6l ktivetkez6 tovibbi adatok

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezelds a munk6ltat6 szdmfura jogszab6lyban el6irt
k6telezetts6gek teljesit6s6hez sztiks6ges (GDPR 6 cikk (l) bekezd6s c) pontja, a hulladekr6l

2012. evi CLXXXV. tdrv6ny 69/A-C$-ai)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a ttirl6s mell6zdsdre vonatkoz6 k6r6s, es azt kdveto

30 napon beltil be6rkezo hat6s6gi, bir6siigi intdzkedds hi6ny6ban 60 nap eltelt6vel toroljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): OnkormAnyzati
Informatikai Krizpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Honv6d u. l.) Deponia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, StirhiL t6r 3.)
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Egy6b informici6k:

Az adatszolg6ltatis 6s az adatkezel6s jogszab6lyi el6ir6sra tekintettel kdtelezo.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkozi szervezetrflszilre nem tov6bbitjuk.

Az adatok nern k6pezik alapj6t automatizilt d6nt6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezel6t6l az 6nre vonatkoz6 szern6lyes adatokhoz val6 hozzif1rdst, az

adatok helyesbit6s6t, az adatok kezelesenek korl6toz6sit, megilleti M adatkezel6ssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.7. Ktivetel6skezel6s, kintl6v6s6gek nyilv6ntartdsa

Ezen adatkezel6s ellen Onnek iosa van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: Ktivetel6skezel6s, ktivetel6sek nyilvdntartisa. Adatkezelo 6ltal

kibocs6tott szriml6ival <isszefiigg6sben, az 6ves besz6mol6 elk6szit6s6hez ktildn nyilv6ntart6st

vezet azon sz6ml6ir6l, melyek ellen6rterk6t nem fizett6k meg r6sz6re. A szolg6ltat6sok dijait
meg nem fizeto ad6sokkal szembeni k<iveteldsei 6rv6nyesitdse drdekdben- az ehhez fazodo
jogos 6rdekebol jogi elj6r6sokat (fizet6si meghagy6s, por, v6grehajt6si elj6r6s)

kezdemdnyezhet, mely sztiksdgszenien egyiitt jdr a szem6lyes adatok e cdlb6l tdrt6no

kezel6s6vel.

A kezelt adatok ktire n6v, lakcim, sziiletdsi ido 6s hely, anyja neve, felhasznSl6si hely, a

szimliu;isra es dijfizet6sre, valamint a fenn6ll6 tartozisra vonatkoz6 adatok

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s az Adatkezelo jogos 6rdeke, mely jelen esetben az

6ltala nyujtott szolg6ltat6sok ellen6rt6k6nek megt6rit6se (GDPR 6 cikk (l) bekezd6s f) ponda)

Az adatkezel6s id6tartama: Azadatokat h6tral6k kiegyenlites6ig, vagy azigfinyek el6viil6s6ig

(5 6v) kezeljtik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, kiiztis adatkezel6s):

Az adatokat a jogi eljrir6sokat lebonyolft6 kdzjegyzok, bir6s6gok, v6grehajt6k r6szdre

tov6bbithatjuk.

A Servantes Szoftver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) valamint az dnkorminyzati
Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeherv6r, Honv6d u. l.) melyek informatikai

szolg6ltat6k6nt karbantartii, vagy fejleszt6s kapcsinhozziflrhetnek az 6n adataihoz.

A k<ivetel6sek behajt6siihoz egyedi esetben ig6nybe vehetjtik a Credit Control Menedzsment
Korlftolt Feleldss6gii Tfrsas{g (sz6khely: 1138 Budapest, Madar6sz Viktona'. 47-49.

szolg6ltat6s6t, mely adatfeldolgoz6k6nt, kiztr6lag a Continus Nova Kft. utasit6sai szerint

elj 6rva v 6 gezhet kovetel 6s-behaj t6si tev6kenys6 get.
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Egy6b informici6k:

Az adatkezel6s jogszab6lyi nem kritelez6, de a Continus Nova Kft. erdek6ben sztiks6ges.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nen,zetkrizi szewezetrlszfire nern tov6bbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatiz5lt dont6shozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

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

6n k6rheti az adatkezelStol a 16 vonatkozl szemblyes adatokhoz val6 hozziflrflst, az adatok

helyesbit6s€t, az adatok kezel6s6nek korl6toz6s6t, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz val6 jog.

3.8. K6 resem6nyek nyilvdntartisa

Az adatkezel6s c6lja; Az okozoff 6s elszenvedett kirok nyilvintartisa. Adatkezelo a
gazdasigi esem6nyeket koteles dokument6lni 6s nyilvrintartani. Ilyen esem6ny lehet az,ha az

Adatkezelo rlltal tizemben tartott hulladdkszdllit6 jirmtivel k6rt okoz, vagy neki k6rt okoznak.

A kifizetett k6rt6ritdseket a sz6mvitel bizonylati elv6nek megfeleloen az dves besz6mol6

elkeszit6sehez kiilon nyilv6ntart6st vezet azon sziml6ir6l, melyek ellen6rterk6t nem fizett6k

meg r6sz6re.

A kezelt adatok kiire: Az 6n csal6di 6s ut6neve, lakcime, jogositvany szima,

banksziml aszdma, forgalmi rendsz6m

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a munk6ltat6 szimfura jogszab6lyban eloirt

sziwifuzisi kritelezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges (GDPR 6 cikk (l) bekezdes c) pontja, Art.
78. $ (3).

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sztimviteli tv. 169. $ (l)-(2) bekezd6sere tekintettel

8 6vig kezeljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovdbbitis, ktiztis adatkezel6s): biztosit6k,

flnkormanyzati Informatikai Kdzpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, Honv6d u. l.)
Dep6nia Nonprofit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, S<irhrlz t6r 3.)

Egy6b informici6k:

Az adatkezelds j o gszab6lyi eloir6sra tekintettel kdtelezo.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkiizi szervezetrlszere nem tovSbbitjuk.

Az adatok nern k6pezik alapj6t automatiz6lt dont6shozatalnak, vagy profilalkotrlsnak.

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

6n k6rheti az Adatkezel6t6l a, Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzitf6r6st, az

adatok helyesbit6s6t, az adatok kezel6sdnek korl6toz6s6t, megilleti az adatkezel6ssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.
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3.9. Kapcsolattart6s 6rdek6ben ttirt6n6 adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Nem kdtelezoen megadand6 adatok, melyek a kapcsolattartSs c6lj6t
szolg6ljrik, kizitr6lagabban az esetben, ha On ezt ig6nyli, 6s az adatkezelflshezhozzijitrul

Pdld6ul ezen csatorn6k ig6nybev6tel6vel r<ivid riton is jelezhetjiik 6nnek, ha a

szolg6ltatisunkban el6re nem klthat6 fennakadisok kdvetkeznek be, vagy ha az bn 6ltal
ig6nyelt szolg6ltat6ssal kapcsolatban egyeztetntink sztiks6ges.

A kezelt adatok ktire: Az 6n neve, e-mail-cime, telefonszima

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s az 6n hozzfujinilfusrin alapul (GDPR 6 cikk (1)

bekezd6s a) pontja).

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a hozzij6rul6s visszavon6s6ig, de legfeljebb a

szerz6dds megszrinds6i g taroljuk.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkorminyzati
Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Szekesfehervar, Honv6d u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfehdrvir, S<irhaz t6r 3.)

Egy6b informici6k

Az adatszolg6ltatis nem k<itelezo, az az On - jelen t6j6koztat6ban foglaltak megismeres6t

kovet6 - <ink6ntes hozzij6rul6s6n alapul. Ahozzhj6rul6s6t b6rmikor visszavonhatja, azonban a

hozzitjilrulils visszavondsa nem drinti a visszavon6s el6tti adatkezelds jogszenisdg6t.

Az adatokat harmadik orszfugba,vagy nemzetkozi szervezetrflszere nem tovdbbitjuk

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatiz6lt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotisnak

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

On kdrheti az adatkezelotol az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozzitf€tdst, az

adatok helyesbit6s6t, az adatok torl6s6t, yagy kezel6s6nek korl6toz6s6t, megilleti az

adathordozhat6s6gjogaes az adatkezel6ssel kapcsolatosjogorvoslathoz val6jog.

3.10. Nem magenszem6ly Ugyf6t iiltal megadott kapcsolattart6i adatok

kezel6se (GDPR 14. cikke szerinti tfli6koztatis)

Ezen adatkezel6s ellen 6nnek iosa van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezel6 6ltal nem magdnszem6ly Ugyfeldvel kdtdtt szerzoddsben

azUgyf€l kapcsolattart6t jeldlhet meg, akinek az adatait annak 6rdek6ben kezeljtik, hogy az

Ugyf6llel kotdtt szerzoddst teljesithesstik.

A kezelt adatok ktire: Az 6n neve, telefonsz6ma, e-mail cime
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Az adatkezel6s jogalapja: az Adatkezelo jogos 6rdeke (GDPR 6 cikk (l) bekezd6s f) ponda),
mely szerinti jogos 6rdek az Adatkezelo 6ltal kdtdtt szerzod6s teljesitdse.

Az adatkezel6s iddtartama: irj kapcsolattart6 kijekil6s6ig, ennek hiany5ban a szerzodds
telj e sit6s6b 6l szirmaz6 j o gok 6s k<itel ezetts6 gek e I dviild s6i g

Az adatok forrisa: Az adatokat az lJgyfdl adja meg a szerz6ddsben, amelyben Ont jel<ilte

kapcsolattart6nak.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkorminyzati
Informatikai Kdzpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfeh6rvar, Honv6d u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft. (8000 Sz6kesfeh6rv6r, S<irhilz t6r 3.)

Egy6b informici6k:

Az adatkezelds nem kdtelezo.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy temzetkozi szervezet r6sz6re nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapj6t automatizflt dont6shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

6n k6rheti az adatkezelot6l az 6nre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzttferest, az

adatok helyesbit6s6t, az adatok tdrl6s6t, vagy kezel6s6nek korl6toz6s6t, tiltakozhat az

adatkezel6s ellen, 6s megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

4.1 Az On jogai:

Hozzif6r6shez val6 ioe

On t6j6kozt4l6st k6rhet arr6l. hogy a Continus Nova Kft. kezeli-e a szem6lyes adatait. 6s ha

igen. akkor On joeosult meekapni az alAbbi informici6kat:

- mil)ren szem6llres adatait. milyen c6l 6rdek6ben kezeli a Continus Nova Kft.. 6s erre mi
alapj6n joeosult.

- honnan jutott a Continus Nova Kft. az On adataihoz. 6s mikort6l meddie kezeli azokat.

- a Continus Nova Kft. nev6ben adatfeldoleoz6k6nt mils szem6ly r6szt vesz-e az

adatkezel6s folyamat6ban. 6s ha iqen. akkor ki az. mi a cime. 6s milyen feladatot v6eez

az adatkezel6s sor6n
- sor kertilt-e az On adatainak b6rki rdsz6re tdrteno tovrlbbit6s6ra. 6s ha ieen. fgy kinek a

r6sz6re.
- milyen jogok illetik meq Ont az adatkezel6ssel osszefiiee6sben.

ha adatait az Eur6pai Gazdas6ei T (Eur6oai Uni6 tae6llamai. Norv6sia.
Lichtenstein. Izland) kivtilre vasy nemzetkdzi szervezetnek tov6bbitia a Continus Nova
Kft.. akkor a megfelelo adatkezelds saranci6ir6l.
ha az adatkezel6s sordn automatiz6ltan. va+vis emberi beavatkoz6s n6lktil sziiletik Onre

vonatkoz6 d<int6s. riey ennek t6nye. 6s az Onre eyakorolt hatiisa.
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Az On hozz6fer6si joea kiterjed arra is. hoey az adatair6l mdsolatot kapjon. melynek
adminisztrativ kolts6gekeit a Continus Nova Kft. jososult 6rvdnyesiteni 6nnel szemben. A
mAsolat kiad6sanak korl6tja. hoey az nem 6rintheti h6tranyosan m6sok joeait.

Helvesbit6shez val6 ios

6n birmikor k6rheti a Continus Nova Kft. 6ltal kezelt szern6lyes adatainak helyesbit6s6t.
kiegdszit6s6t. amennyiben azok nem megfelel<iek. pontatlanok vagy hii{nyosak.

Elofordulhat. hoev a helyesbit6st meselozoen a Continus Nova Kft.-nek ellenoriznie kell. hogy
a szem6lyes adat val6ban helyesbit6sre szorul-e. mely esetben az tiey tisztazis6ie a Continus
Nova Kft. az adatot nem helyesbiti. hanem korl6tozottan kezeli. vasyis azon a tarol6son kivtil
m6s mtiveletet nem vdgez.

Ttirl6shez val6 ios

6n b6rmikor jogosult kerni adatainak t<irl6s6t. azonban fisyelembe kell venni azt. hogy a

Continus Nova Kft. alapvet6en akkor t<irli a szem6lyes adatot. ha az adatkezel6sre az eredetiles
meghatarozott c6lb6l nincs miir sztiks6e. A Continus Nova Kft. az adatokat akkor is tdrli. ha

azokatjoqellenesen kezelte. vagyjogszabdly irja elo az adatok t6rl6s6t.

Ha az adatokat a Continus Nova Kft. az 6n hozz6jiirul6sa alapj6n kezeli. 6s 6n visszavonja a

hozz6jiiruliisrit. riey a hozziljiirul6s alapj6n kezelt szem6lyes adatokat a Continus Nova Kft. torli.
kiv6ve. ha az az6rt nem lehets6ees. mert az adatok kezel6s6re m6s okb6l van sztiks6e. Ilyen ok

lehet peld6ul a Continus Nova Kft.t terhelo jogi kdtelezettsdg teljesit6se. vagy a Continus Nova
Kft.. illetve harmadik f6l joeos 6rdekeinek erv6nyesit6se.

Ha 6n az adatainak a ttirl6s6t olyan vonatkoz6s6ban k6rte. amelynek celia a

Continus Nova Kft. elliit6sa. vaqv a Continus Nova . illetve harmadik f6l

ioeos 6rdek6nek 6rv6nyesit6se. akkor a Continus Nova Kft. a tiltakoz6shoz val6 jos szab6lyai

szerint vizsgilja a kdr6s meealapozottsde6t. ds amennyiben nem mertil fel olyan elsobbs6eet

dlvezo joeszeni ok. mely megalapozza a tov6bbi adatkezel6st. riey a Continus Nova Kft. az

adatot ttirli.

Fontos. hoey a Continus Nova Kft. a fentiek szerint az adatok torl6s6re vonatkoz6 felt6tel

bekovetkez6se eset6n sem nem torolhet olvan szem6lyes amelrmek kezelese
joeszab6lyba foglalt kdtelezettsege vasy k6z6rdekri feladatai ell6t6s6hoz. joei iednyek

el6terjeszt6sdhez. 6rv6nyesit6sdhez. illetve vddelmdhez. vagy k<jz6rdekti archiv6lSsi" tov6bb6

statisztikai c6lb6l sziikseses.

Az adatkezel6s korlitozisihoz val6 ioe

6n b6rmikor kdrheti. hoey a Continus Nova Kft. korl6tozza az adatkezel6st. mely azt jelenti.

v6delm6hez sztiks6ses.
A korl6toz6sra akkor kertilhet sor. ha On

vitatja. hogy a Continus Nova Kft. 6ltal kezelt adatai pontosak. 6s ellenorizni kell az

adatok pontoss6g6t.

ellenzi. hoey adatait a Continus Nova Kft. t6rdlje. 6s kdri azok mesorzesdt. annak

ellen6re. ho gy az adatkezel6s j oeellenes volt.
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ie6nyli. hogy adatait Continus Nova Kft. meqtartsa. mert azok felhaszn6l6s6val jogi
ie6nvt szeretne 6rv6nvesiteni (p6ldiiul pert szeretne inditani). b6r az adatok kezel6s6re a

Continus Nova Kft.-nek miir nincs sztiks6ge.
tiltakozott az adatkezel6s ellen. de vizsg6lni sztiks6ses. hosy az On tiltakoz6sa
megalapozott-e.

Amennyiberl sor kertil a korl6tozrls felold6sara. rigy arr6l a Continus Nova Kft. elozetesen
t6j6koztatja Ont.

Tiltakozishoz val6 ioe

6n jososult tiltakozni szem6lyes adatainak kezel6se ellen. ha az adatkezel6s a Continus Nova
Kft . kdzdrdekri feladata vd grehait irsirhoz. a Continus Nova Kft. vasv harmadik fel iosos
drdekdben sztiks6ees. Ha nincs olyan k6nyszerit6 erejri joeos ok az adatok kezelds6re. amely
elsobbsdget 6lvezne az On isdnyevel szemben. akkor a tiltakoz6s eredm6nyek6ppen a Continus
Nova Kft. az adatokat t<irli.

M6s esetben - pl. ha a Continus Nova Kft. az adatokat hozzhiilrulis vasv szerz6dds

teliesit6se. vasy joei kotelezetts6s teljesit6se 6rdek6ben kezeli - irey a Continus Nova Kft. a
tiltakoz6si ioe svakorl6s6t tdrl6si k6relemk6nt kezeli. 6s az arra vonatkoz6 szab6lyok szerint
bir6lja el.

Automatizilt dtint6shozatalhoz kapcsol6d6 ioeok

Amennlriben eey automatikus e6pi folyamat tey eredm6nyez dont6st 6nre n6zve. hogy abban

semmilyen m6don nincs emberi krizremtikddds. rigy Onnek joga van arra. hogy e d<intes ne

teriedien ki Oure.

Ha drintdshozatal az 6n hozz6jiirul6s6n alapul. vaey arra szerzod6s meek6t6se vaey teljesit6se

drdekdben keriil sor. riey 0n k6rheti. hoey tigyint6zonk vizseilja feliil a d6ntdst. P6ldAul abban

az esetben. hA.On is6nybe kiviinja venni az tigyf6lport6lt. 5m annak resisztr6ci6s mechanizmusa

elutasitja az On regisztr6ci6j6t. annak ellen6re. hoey helyesen adta mee az adatait. tey k6rheti
e d<int6s feltilvizsgSlat6t 6s a resisztr6ci6 j6vahagy6s6t.

Adathordozhat6sishoz val6 ioe

6n k6rheti. hogy az 6n 6ltal a Continus Nova Kft.-nek hozz6j6rul6s alapj6n. vaey az 6n 6ltal

kdtott szerzodds teliesitese drdekdben me 6s a Continus Nova Kft. inform6ci6s
rendszer6ben elektronikusan kezelt szem6lyes adatokat a Continus Nova Kft. kiadja
elektronikus form6tumban az 6n sz6m6ra rigy. hoey azt m6sik adatkezelonek tovdbbithassa.

A Continus Nova az adatokat csak az inform6ci6s 6ltal t6moeatott
f4ilfnm4trrrnhcn qdie At rracrr qz f)n kerds6re tnr14hhiti o lrAzrrptl eniil , ^,iroil, oAo+L acalAnalt

A k<izvetlen adattov6bbit6sra akkor kertilhet sor. ha az nem serti. vagy vesz6lyezteti az adatok

biztons6e6t.



5./ Hoevan gvakorolhatia azOnt mesiltet6 ioeokat?

On a iosainak [hozziirirulds visszavonisa. hozziftris ta 6koztat6s( ). helvesb t6s- korl:ltozds
Z tiltakozrls illetve adatainak hordoz6sa orliisiira vonatkoz6 i en

k6relm6t b6rmikor beielentheti a Con nus Nova Kft. al6bbi el6rhet<iseeein

A Continus Nova Kft. az 6n kdrelmdre a v6lasziit indokolatlan kdsedelem n6lkiil de legk6s6b b

a n liil m a. Ha a kerelem tel esitdse al
okkal nem lehetsdses e hatrlrid6n beliil, akkor a Continus Nova Kft. az 6n 6rtesit6se mellett
o sult m sszabbitani 2 h6nappal ezt a hatririd6t.

Ha a Continus Nova Kft. nem tudia teliesiteni az On k6relm6t. akkor ennek okair6l tii6koztatia
Ont a k6relme benvuitdsrit6l szAmitott I h6naoon beliil
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lev6lben: 8000 Sz6kesfeh6rvrit. Sdrhriz ter 3.

e-mail-ben: az adatvedelem@continusnova.hu e-mail cimen.
telefonon: a 221507-419 szrimon.
szem6lyesen: a Continus Nova Kft iigyfdlszole6latain.

6./ Milyen iosorvoslati lehet6s6eei vannak?

Ha 6n s6relmesnek tartja a Continus Nova Kff. elirir6srit az 6n szem6lyes adatainak kezel6sevel

kapcsolatban. akkor c6lszeni panasz6val els<isorban a Continus Nova Kft.-hez fordulni az

adatvedelem@continusnova.hu e-mail cimen. A panasz6t a Continus Nova Kft. adatv6delmi
tisztvisel6 bevon6s6val mesvizsg6lja. 6s mindent mestesz annak drdek6ben. hogy a panaszban

foelaltakat orvosolia.

Ha a fentiek ellenere a s6relmei tov6bbra is fennrillnak. vaey panasz6t hivatalosan. k6zvetleniil
hat6s6s el6tt szeretnd meetenni. akkor beielent6ssel 6lhet a Nemzeti Adatv6delmi 6s

Informici6szabadsie Hat6sden6l (cim: 1055 Budapest. Falk Miksa utca 9-11. levelez6si cim:
1363 Budaoest. Pf.9.. E-mail: uefelszolealat@naih.hu. honlap: www.naih.hu).

A fentieken tulmen6en 6n adatainak vddelme drdekdben bir6sdehoz is fordulhat. mely esetben
a lak6helye vaey a tart6zkod6si helve szerinti t6rv6nysz6knel is benyriithatia kereset6t.


