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Adatv6delmi tij6koztat6 ii gyfelek r6sz6r e

l./ Adatkezel6

Continus Nova Hullad6kgazdrllkod6si 6s Vagyonkezeld Ko116tolt Feleldss6gft Tfrsasig

C6giegyzdksziim: Cg. 07-09-024427

Szdkhely Wdr+
8000 Szdkesfehdrv6r, Pdnzverovolgy
020087/8

Ad6sz6rn: 24766151-2-07

Statisaikai sz6mjel 2476615r-3821-l l3-07

Elektronikus el6rhet6sege https : //lvrvw. cont i n usn ov a. h u/

E-mail titka rsag@ continusnova. hu

Telefon +36 (22) s07-419

Fax +36 (22) 507-420

Tdrvdnyes kepvise16: Steigerwald Tibor tigyvezet6, on6ll6an

Adatvddelmi tisaviselo : dr. K6r6di BaLizs
Cim: 8000, Sz6kesfehdrv6r. Honv6d u. 1

E-mai I : adawede lem@continr"rsnova. hu

Telefon: 70i385-3051

Adatkezefo jelen trij6kortato tttjin tesz eleget az Eur6pai Unio Altal6nos Adatvddelmi

Rendelete (Eur6pai Parlament ds a Tan6cs 20161679. szilmf Rendelete) (tovribbiakban GDPR)

sze ri nt i elozetes trijdkoztatris i ktite lezettsdgdnek.

Jelen adatkezeldsi trij6koztato id6beli hatrilya 2021.03.25.-t6l visszavon6sig tart. Visszavon6sra

pdld6ul az irilnyadojogszabrilyok viltozbsa, vagy az Adatkezel6 tev6kenys6gdnek v6ltoz5sa

b6viil6se" 6s rij adatkezel6si cdlok kijel6l6se, vagy a kezelt adatok krir6nek v6ltoziisa adhat okot.

Adatkezelo a visszavont t6jdkoztat6val egyidejiileg rij adatv6delmit6jdkoaat6t bocs6t ki.

Jelen ti$ekoztat6 ritjrln 6nt t6jdkoztatjuk a szem6lyes adatai kezeles6nek l6nyeges

rendelkezeseirol, ezdrt sziveskedjen fi gye lmesen elolvasni.

2.1 Lz adatkezel6sre vonatkoz6 jogszabrfllyok

Az On adatainak kezel6s6re vonatkoz6 alapveto szab6lyokat

az Eur6pai Parlament ds a Tan6cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. 6prilis 27.) atetmdszetes

szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezeldse tekintetdben tort6no v6delmdr6l6s az ilyen adatok

szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kivtil helyez6s6rol (6ltal6nos

adatv6delmi rendelet, a tov6bbiakban: GDPR). tov6bb6

az informiici6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az informrici6szabadsigr6l sz6l6 2011. dvi CXII
tdrv6ny.

FIrsz:
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3./ Egyes adatkezel6sek:

Adatv6delmi t{j6kozta t6 ii gyfelek r6s26re.......

3.1. Hullad6kszdllftiis szo196ltatds t6rgydban k6t6tt szerz6d6sekhez kapcsol6d6 adatkezel6s

3.2, Szdml{z{s, szdmldk t6rol6sa

3.3. Lerak6i nyilviintartds

3.4. Ugyf6lszolgdlat, Panas2ke2e|6s.....................

3.5. Kamerds megfigyel6s vagyonvddelmi celb6l

3.6. Kamerds megfigyel6s jogszabiilyban rogzitett kotelezetts6g teljesit6s 6rdek6ben

3.7. Kintl6v6s6gek nyi lv6ntartdsa

3.8. Kdresemdnyek nyilviintartdsa

3.9. Ka pcsolatta rtiis 6rdek6ben torten6 adatkezel6s

1

3

4

5

5

6

7

8

9

... 10

... 103.10. Nem mag6nszem6ly Ugyf6l 6ltal megadott kapcsolattart6i adatok kezel6se ..........

3.1. Hullad6kszfllitds szolg6ltatiis tiirgyiban ktitdtt szerz6d,6sekhez

kapcsol6d6 adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Hulladdksziillitiis szolgriltat6s trlrgydban kcitott szerzodesek teljesft6se.

Adatkezelo hulladekszrillit6si tev6kenysdg elvdgzdsdre, illetve kont6nerb6rl6sre kot
szerzoddseket, amelyeknek teljesitdse drdekdben egyes adatok kezeldse ds az tigyfelek
ny ilv6ntartiisa elengedhetetlen.

A kezelt adatok ktire: Az On csal6di 6s ut6neve, sziilet6si helye. ideje, anyja sz0let6si csalidi
es ut5neve, lak6helye" tart6zkodSsi ds drtesitdsi helye" cime. amennyiben az ellendrt6ket
utal6ssal fizeti, rigy a banksz6mla sz6ma. elektronikus szirnla ki6llit6sa esetdn az e-mail cime

Azadatkezel6s jogalapja: Az adatkezeles az6n 6ltal kdt6tt szerz6dds teljesitds6hez sziiksdges
(GDPR 6 cikk (l) bekezdds b) pontja).

Lz adatkezet6s id6tartama: Az adatokat a szerzoddsbol szdrmaz6 jogok 6s k6telezetts6gek
eldvtildsdig (legkds6bb a szerz6d6s megsziinds6tol sz6mitott 5 6vig) kezeljtik

Cimzettek ktire (adatfeldolgozfs, adattovibbitis, kiiztis adatkezel6s): OnkormAnyzati
Infonnatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfehdrvdr, Honvdd u. l.), Dep6nia Nonprofit
Kft.(8000Sz6kesfeh6rvrir'Pdnzver6vcilgy,Hrsz:020087/8)
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Egy6b informrici6k:

Az adatszolgdltatris nem kdtelezo. de a szerzod6s megkdtdsdhez sziiksdges, ez€rt amenny'iberr

az adatokat nem bocs6tja rendelkezdsiinkre. f.gy aszerzodds megkdtdsdre sem kertilhet sor.

Az adatokat harmadik orszigba, vagy nemzetk<izi szervezet rdsz€re nem tov6bbiduk.

Az adatok nem kdpezik alapjdt automatiz6lt drjnt€shozatalnak, vagy profilalkot6snak.

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

0n kdrheti az adatkezelotol az 6nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6 hozziferdst, az

adatok helyesbitdsdt, az adatok ttlrlds6t, vagy kezeldsdnek korl6toz6s6t, megilleti az

adathordozhat6srlgjoga 6s az adatkezeldssel kapcsolatosjogorvoslathoz val6jog.

3. 2. Szf mlj.zirs, szimliik tiroldsa

Az adilkezel6s c6lja: Szirnli.z;its, szriml6k t5rol6sa. Adatkezelo minden olyan tevdkenysdge

ut6n, mely nern dij- ds tdrftdsmentes, sz6mlitt 6llit ki. 6s sz6mlikat fogad be. Az adott
rnegrillapod6st6l, szerz6ddstol ftigg6en a szimliz;is elektronikusan, vagy papiralapon t<jrtdnik.

Adatkezelo az elektronikus sz6mkikat PDF formiitumban ds adott gyrirt6i szoftver
form6tum6ban Adatkezelo szdkhelydn tal6lhat6 szerverdn, elktilOnifve t6rolja. Adatkezel6 a

biztons6gos adatmegorzes cdlj6b6l, valamint Erintettek iratbetekintdsi jog6nak biztosft6sa
vdgett az egyes sz6ml6kat papiralapon tdrolja

A kezelt adatok ktire: Az On szriml6j6n szerepl6 adatok (ndv, lakcim. igdnybe vett szolg6ltat6s

adatai)

Az adttkezel6s jogalapja: Az adatkezel6s a munkiltat6 szintira jogszabrilyban el<lirt

szdnldzisi kdtelezettsdgek teljesit6sdhez sztiks6ges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja. Art.
78. $ (3).

Azadttkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sz6mvitelitv. 169. $ (l)-(2) bekezddsdre tekintettel
8 6vig kezeljiik.

Cimzettek kiire (adatfeldolgozrls, adattovdbbit{s, ktiztis adatkezet6s): Onkormdnyzati
Informatikai Kdzpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfeh6rv6r. Honvdd u. l.). Dep6nia Nonprofit
Kft.(8000Szdkesfehdrvrir.P6nzver6volgy,Hrsz:020087/8)

Egy6b informdci6k:

Az adatszolgiltat6s 6s az adatkezelds jogszab6lyi el6fr6sra tekintettel k<itelez6.

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkdzi szerve zet rdsz€re nem toviibbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapjrit automatiziilt ddnt6shozatalnak, vagy profilalkotrisnak.
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Az On jogai (r6szletesen ezekr6l a 4. pontban olvashat):

On kdrheti az adatkezelotbl az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzdfdrdst, az

adatok helyesbftdsdt. az adatok kezeldsdnek korl6tozasrit. megilleti az adatkezeldssel

kapcsolatos jogorvoslath oz val6 jog.

3. 3. Lerak6i nyilviintartis

Az adatkezel6s c6lja: Awett hulladdk nyilv6ntart6sa. Adatkezelot tevdkenysdg6vel

osszefuggesben adatszolg6ltatrisi kotelezetts6g terheli melynek teljesitdse drdek6ben

Adatkezel6 vonatkoz6 elofrdsoknak megfelel6 lerak6i nyilv6ntart6st ktiteles vezetni.

A kezelt adatok ktire: Az 6n neve, gdpjrirmii forgalmirendszima

Az adatkezel6s jogatapja: Az adatkezelds a munk6ltat6 szimira jogszab6lyban el6irt
nyilv6ntart6si ds adatszolg6ltat6si kdtelezettsdgek teljesitdsdhez sztiksdges (GDPR 6 cikk (l)
bekezdds c) ponda). 309/2014. (XIl.l t.) Korm. rendelet)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a hulladdk lerak6s6nak dv6t kdveto 8 6vig kezelj0k.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovfbbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkormilnyzati

Informatikai Kozpont Non-protit Kft. (8000 Szdkesfehdrviir, Honvdd u. 1.), Dep6nia Nonprofit
Kft.(8000Szdkesfeh6rviir,P6nzver6volgy,Hrsz:020087/8)

Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgitltatls 6s az adatkezelds jogszabilyi eltiirrisra tekintettel kdtelez6.

Az adatokat harmadik orsz6gba. vagy nemzetkozi szervezetrdszdre nem tovSbbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapj6t automatiz6lt d<intdshozatalnak, vagy profilalkotSsnak.

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

6n kdrheti az adatkezelltll az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzifdrdst, az

adatok helyesbitdsdt. az adatok kezel6s6nek korl6tozas6t, megilleti az adatkezeldssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 j og.

3.a. Uryf6lszolgilat, Panaszkezel6s

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezelo az drintett iigyfelek rdszer6l erkezb panaszokat,

reklam6ci6kat minden esteben a vonatkoz6 jogszabrilyi 6s szerzoddses elSirisoknak

megfelelSen kivizsg6lja es drdemben v6laszol, illetve meghat6rozott esetekben a v6laszadrist

rnegtagadja.
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El6bbi jogi ktitelezettsdg igazol6sakdnt, illewe jogszab6lyi k0telezettsdg teljesftds k<irdben

Adatkezel6 panaszkezelesdt rdszletesen dokument6lja, ds megorzi elektronikusan ds papir
alapon.

A kezelt adatok ktire: Az On (ds ha ett6l eltdr. az adatkiizlo) neve, telefonos panaszbejelentes

esetdn a hangi616l kdsztilt felvdtel, e-mail cime, telefonszdma,telepiilds ds lakcime. a panaszban

megadott, el6re nem meghat6rozhat6 tov6bbi adatok

Lz tdatkezel6s jogalapja: Az adatkezeles a jogszabrilyban ekiirt ktitelezettsdgek teljesitdsdhez
sziiksdges. (GDPR 6 cikk (l) bekezdds c) pontja. a fogyaszt6v6delemrol szol6 1997 . €vi CLY.
torv6ny l7lA. $-a)

Azadatkezel6s iddtartama: Az adatokat apanaszmegviilaszolis6t ktivet6 5 6vig kezeljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozis, adattovfbbitfs, ktiztis adatkezel6s): bdkdlteto testiilet,

fogyaszt6vddetmi hat6srig, bir6s6g. Onkormdnyzati Informatikai Kdzpont Non-profit Kft.
(8000Szdkesfehdrviir,Honvddu.l'),Dep6niaNonprofitKft.(@
+ 8000 Sz6kesfehdrv ar, P 6,nzv er6vo I gy, Hrsz: 0200 87/8 )

Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgdltat6s ds az adatkezel6s jogszab6lyi elSirrisra tekinteftel kdtelezo

Az adatokat harmadik orsz6gba, vagy nemzetkozi szervezetrdszdre nem tov6bbiduk.

Az adatok nem kdpezik alapjht automatiz6lt dontdshozatalnak, vagy profilalkotrlsnak.

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

6n k6rheti az adatkezelotol az 6nre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozziferest, az

adatok helyesbit6sdt. az adatok kezeldsdnek korkltoziis6t, megilleti az adatkezeldssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3. 5. Kamer6s megfigyel6s vagyonv6delmi c6lb6l

Ezen adatkezel6s ellen Onnek ioea van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: vagyonv6delem, szemdlyi biztons6g, objektumvddelem biaosit6sa

elektronikus rnegfi gyelorendszer alkalmazrlsa ritjrln.

A k<iz<is adatkezeldsrol sz6l6 meg6llapodas alapjin az adatkezeldssel j6r6 nyilv6ntartiisi,
tdj6koztatrisi kdtelezettsdget a Dep6nia Nonprofit Kft. vdgzi. Ennek megfeleloen az adatkezel6s

pontosleir6siitazAdatkezel6dsaDep6niaNonprofitKft(
8000 SzdkesfehdrvSr, PdnzverSvdlgy, Hrsz: 020087/8). mint k<izris adatkezel6k 6ltal kdtdtt

meg6llapod6s alapj6n a Dep6nia Nonprofit Kft. 6ltal a honlapj6n, valamint tigyf6lszolg6lat6n,

ds a megfigyelt tertilet hatdr6n elhelyezett kiil0n t6jdkoztalo laftalmazza. Az drintetti kdrelmek

megvdlaszol6sa a k<izris adatkezel6k meg6llapodrisa szerint szint6n a Dep6nia Nonprofit Kft.
kdtelezettsdge.

A kezelt adatok ktire: Felvetel, a felvdtelen Lithat6, vagy abb6l kcivetkezo tov6bbi adatok
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Lz tdilkezel6s jogalapja: az Adatkezelo jogos drdeke (GDPR 6 cikk ( I ) bekezdds t) pontia).

mely szerinti jogos erdek az Adatkezelo vagyon6nak vddelme, jogellenes cselekmdnyek

bek6vetkezdsdnek cs<jkkentdse, felderitdsiik megkdnnyit6se.

Az adatkezel6s iddtartama: 3 nap

Cimzettek kdre (adatfeldolgoz6s, adattovibbftis, ktiztis adatkezel6s): OnkormAnyzati
lnformatikai Kdzpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfehdrv6r, Honvdd u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft.(8000Sz6kesfehdrvar.P6nzver6v6lgy.Hrsz:020087/8)

Egy6b informicidk:

Az adatkezelds nem kOtelezo.

Az adatokat harmadik orszilgba, vagy nemzetk<izi szervezetrdszlre nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapj6t automatizdlt dtrntdshozatalnak, vagy profilalkotrlsnak.

Az On jogai (rGszletesen ezekr6l a 4. pontban otvashat):

On k{rheti az adatkezelotol az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz valo hozziferest, az

adatok lrelyesbitdsdt. az adatok torldsdt. vagy kezelds6nek korLitoz6s5t, tiltakozhat az

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

3. 6. Kamerds megfigyel6s i o gszabiilyban riigzitett ktitelezetts 69

teliesit6s 6rdek6ben

Lz adatkezelfs c6lja: A hullad6klerak6si j6rul6kkal kapcsolatos jogsdrt6 cselekmdnyek

megel6zdse, valamint a tdnylegesen lerakott hulladdkmennyisdg ut6n fizetendo

hullad6klerak6si j6rul6k megfizetds6nek biaositrisa.

Az adatkezelds pontos lefriis6t a megfigyelt teriilet hat6r6n elhelyezett kiiltin trij6koztatil

tartalmazza.

A kezelt adatok ktire: Felvdtel, a felvdtelen l6that6, vagy abb6l kdvetkezo tovdbbi adatok

Az adatkezel6s jogatapja: Az adatkezel6s a munk6ltat6 szhmdra jogszabrilyban el6irt

k<itelezetts6gek teljesitds6hez sziiksdges (GDPR 6 cikk (1) bekezd6s c) pontja, a hulladdkr6l

2012. evi CLXXXV. torvdny 69lA-C$-ai)

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatokat a ttirlds mell6z6sere vonatkoz6 kdrds, 6s azt kovet6

30 napon bel{il bedrkez6 hat6srlgi, bir6s6gi intdzkedds hi6ny6ban 60 nap eltelt6vel tdroljiik'

Cimzettek ktire (adatfeldolgozris, adattovfbbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkorminyzati

Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Sz6kesfehdrv6r, Honvdd u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft'(8000Sz6kesfeh6rvar.P6nzver5volgy,Hrsz:020087i8)
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Egy6b inform6ci6k:

Az adatszolgdltatris ds az adatkezelds jogszab6lyi el6ir6sra tekintettel kotelezo.

Az adatokat harmadik orszdgba, vagy nemzetkdzi szervezet resz€re nem tovdbbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapj6t automatizrilt dontdshozatalnak, vagy profilalkotdsnak.

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

6n kdrheti az adatkezelltol az Onre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz valo hozzif6r6st, az

adatok helyesbitesdt, az adatok kezel6s6nek korl6tozas6t, megilleti az adatkezel6ssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.7. Ktivetel6skezel6s, kintl6v6s6gek nyilvfntartisa

Ezen adatkezel6s ellen Onnek iosa van tiltakozni!

Az adatkezel6s c6lja: Ktivetel6skezel6s, kiivetel6sek nyilvintartrisa. Adatkezelo 6ltal

kibocsiitott sz6ml6ival risszefiiggesben, az 6ves besz6mol6 elkdszftdsdhez kiil<in nyilv6ntart6st

vezet azon sz6ml5ir6l, rnelyek eltendrtdrkdt nem fizettdk meg rdszdre. A szolgriltat6sok dijait
meg nem fizet6 ad6sokkal szembeni kcivetel6sei 6rv6nyesit6se 6rdek6ben - az ehhez fuzodo
jogos 6rdekdb6l - jogi eljilr6sokat (fizetdsi meghagyrls. per, v6grehajtrisi elj6r6s)

kezdemdnyezhet, mely sztiksegszeriien egytitt jiir a szem6lyes adatok e c6lb6l ttirtdno

keze16sdvel.

A kezelt adatok ktire n6v, lakcim. sztiletdsi id6 ds hely, anyja neve, felhaszniiilsi hely, a

szirmlilzisrads dijfizetdsre, valamint a fenn5ll6 tartozilsra vonatkoz6 adatok

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

altala nyrijtott szolg6ltatrisok ellendftdkdnek megt6rit6se (GDPR 6 cikk (1) bekezdds fl ponda)

Azadatkezel6s iddtartamaz Azadatokat h6tral6k kiegyenlftdsdig, vagy az igdnyek eldviildsdig

(5 6v) kezeljiik.

Cimzettek kti re (adatfeldolgozis, adattovf bbit:ls, ktiztis adatkezel6s) :

Az adatokat a jogi elj6r6sokat lebonyolit6 k6zjegyzSk, bfr6s6gok" v6grehajt6k rdszdre

tov6bbithatjuk.

A Servuntes Szoftver Kft. (1161 Budapest, J6zsef utca 18.) valamint az Onkormhnyzati

Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfehdrv6r, Honv6d u. l.) melyek informatikai

szolg6ltat6k6nt karbantart6s, vagy fejlesztds kapcs6n hozzhferhetnek az On adataihoz.

A kovetel6sek behajt6s6hoz egyedi esetben ig6nybe vehetjtik a Credit Control Menedzsment

Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig (szdkhely: ll38 Budapest, Madar6sz Viktor u. 47-49.

szolg6ltatrisrit, mely adatfeldolgoz6k6nt, kizhr6lag a Continus Nova Kft. utasftilsai szerint

e lj 6rva vdgezhet kovete l6s- behajtisi tevdkenys6get.
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Egy6b informdci6k:

Az adatkezel6s jogszabrllyi nem kdtelez6, de a Continus Nova Kft. drdekdben sziiksdges.

Az adatokat harmadik orsz6gb4 vagy nemzetkrizi szervezet rdszdre nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapjirt automatiz6lt ddntdshozatalnak, vagy profilalkotrisnak.

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

6n k6rheti az adatkezelot6l a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzdferdst, az adatok

helyesbit6sdt, az adatok kezeldsdnek korlitozis6t, megilleti az adatkezel6ssel kapcsolatos
jogorvoslathoz val6 jog.

3.8. Kiresem6nyek nyilv6ntartdsa

Az adatkezelGs c6lja: Az okozott 6s elszenvedett kfrok nyilvrlntartisa. Adatkezelil a

gazdxdgi esemdnyeket koteles dokument6lni 6s nyilv6ntartani. Ilyen esemdny lehet az, ha az

AdatkezelS 6ltal tizemben tartott hulladdkszdllit6 jdrmiivel kdrt okoz, vagy neki k6rt okoznak.

A kifizetett k6rtdritdseket a sz6mvitel bizonylati elv6nek megfeleloen az 6ves besz6mol6

elk6szft6s6hez ktilon nyilvdntartiist vezet azon szirml6ir6l, melyek ellen6rtdrkdt nem fizettdk

meg r6sz6re.

A kezelt adatok ktire: Az On csalSdi 6s ut6neve, lakcime, jogositv6ny szilma,

banksz6mlaszama. forgalmi rendsz6m

Lz adttkezel6s jogalapja: Az adatkezelds a munk6ltat6 sz6m6ra jogszab6lyban el6irt

szdmliufusik<itelezettsegek teljesitds6hez sziiks6ges (GDPR 6 cikk (l) bekezdds c) pontja. Art'

78. $ (3).

Lzadttkezel6s id6tartama: Az adatokat a Sz6mviteli tv. 169. $ (l )-(2) bekezd6sdre tekintettel

8 6vig kezeljiik.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozds, adattovibbftris, kdztis adatkezel6s): biztosit6k.

Onkorm6nyzati Informatikai Kozpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfehdrv6r, Honvdd u. l.)
Dep6nia Nonprofit Kft. ( 8000 szdkesfeh6rv6r,

Pdnzverovolgy, Flrsz: 020087/8)

Egy6b inform6ci6k:

Az adatkezelds j o gszab6ly i e 16 ir6sra tekintette I ktite lez6.

Az adatokat harmadik orszigba, vary nemzetk6zi szervezetrdszdre nem tovibbitjuk.

Az adatok nem k6pezik alapjirt automatiziilt d<intdshozatalnak, vagy profilalkotiisnak.

Az 6n jogai (r6szletesen ezekr6l a 4' pontban olvashat):
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On kdrheti az Adatkezelotol az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz valo ltozzhfdrdsl, az

adatok helyesbftdsdt, az adatok kezel6s6nek korl6toz6s6t, megilleti az adatkezeldssel

kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

3.9. Kapcsolattartfs 6rdek6ben ttirt6n6 adatkezel6s

Lz adatkezel6s c6lja: Nem kdtelezoen megadand6 adatok, melyek a kapcsolattartris celj6t

szolg6lj6k, kizhrblagabban az esetben, ha 6n ezt ig6nyli,6s az adatkezeldshez hozziiilrul

Pdldriul ezen csatorndk igdnybevdteldvel rdvid fiton is jelezhetjtik 6nnek. ha a

szolg6ltatrisunkban elSre nem Lithat6 fennakad6sok kovetkeznek be, vagy ha az On riltal

igdnyelt szolg6ltat6ssal kapcsolatban egyeztetniink sziiksdges.

A kezelt adatok ktire: Az 6n neve" e-mail-cime. telefonsz6ma

Az adatkezel6s jogalapja: Az adatkezelds az 6n hozzdj6rul6s6n alapul (GDPR 6 cikk (l)
bekezdds a) pontja).

Az adatkezel6s id6tartamaz Az adatokat a hozzi$irrul6s visszavon6s6ig, de legfeljebb a

szerzodes me gsziinds6ig t6roljuk.

Cimzettek ktire (adatfeldolgozfs, adattovfbbitds, ktizds adatkezel6s): Onkormhnyzati

Informatikai Kdzpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfehdrviir, Honvdd u. L) Dep6nia Nonprofit
Kft,(8000Sz6kesfeh6rv6r,Pdnzver6volgy,Hrsz:020087i8)

Egy6b inform6ci6k

Az adatszolg6ltatds nem k<itelezo, az az 6n - jelen t6j6koztat6ban foglaltak megismerdsdt

kriveto - 6nk6ntes hozzhjimlis6n alapul. AhozzAjdrulas6t b6rmikor visszavonhatja, azonban a

hozzi$ixultsvisszavondsa nem drinti a visszavon6s elotti adatkezeldsjogszertis6g6t.

Az adatokat harmadik orsz6gba. vagy nemzetktizi szervezet r6szdre nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapj6t automatiziilt ddntdshozatalnak, vagy profilalkotasnak.

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

On kerheti az adatkezelotol az 6nre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozzif€rdst, az

adatok helyesbitesdt, az adatok torlds6t, vagy kezeldsdnek korlltoz6s6t. megilleti az

adathordozhat6s6gjoga ds az adatkezel6ssel kapcsolatosjogorvoslathoz val6jog.

3.10. Nem mag6nszem6ly Ugyf6l iiltal megadott kapcsolattart6i adatok

kezel6se (GDPR 14. cikke szerinti t6i6koztat{s)

Ezen adatkezel6s ellen 6nnek ioga van tiltakozni!
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Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezelo riltal nem mag6nszemdly Ugyfeldvel kdtdtt szerzoddsben

azUgyfel kapcsolattart6t jelolhet meg, akinek az adatait annak 6rdekdben kezeljiik, hogy az

U gy fd ll e I ktitott szerzoddst telj esithessiik.

A kezelt atlatok ktire: Az 6n neve. telefonsz6ma. e-mail cime

Az adatkezel6s jogatapja: az Adatkezel6 jogos drdeke (GDPR 6 cikk ( I ) bekezdds f) pontja).

mely szerintijogos 6rdek az Adatkezelo 6ltal kotott szerz6dds teljesitdse.

Az adatkezelds id6tartama: rij kapcsolattart6 kijel6lds6ig, ennek hi6ny6ban a szerziidds

te lj es itdsdbo I szfurmazo jo gok ds kote I ezettsd ge k e I 6v0l 6s6 i g

Az adatok forr6sa: Az adatokat az Ogyfdl adja meg a szerzoddsben, amelyben Ont jeltilte

kapcsolattartonak.

Cimzettek ktire (adatfeldolgoz{s, adattovibbitis, ktiztis adatkezel6s): Onkormhnyzati
Informatikai K<izpont Non-profit Kft. (8000 Szdkesfehdrvar, Honvdd u. l.) Dep6nia Nonprofit
Kft'(8000Sz6kesfeh6rvilr,P6nzver6volgy,Hrsz..020087/8)

Egy6b informfci6k:

Az adatkezel6s nem k0telez6.

Az adatokat harmadik orsz6gb4 vagy nemzetkdzi szervezetrdszdre nem tov6bbitjuk.

Az adatok nem kdpezik alapj6t automatiz6lt dontdshozatalnak, vagy profilalkot6snak.

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

6n kdrheti az adatkezelatol az Onre vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz valo hozzfifetest, az

adatok helyesbft6sdt, az adatok torldsdt. vagy kezelds6nek korl6toz6s6t, tiltakozhat az

adatkezel6s ellen. ds megilleti az adatkezeldssel kapcsolatos jogorvoslathoz val6 jog.

4.1 Az On jogai:

Hozzrlf6r6shez val6 ios

ontinus
ieen. akkor On iososult meskapni az al6bbi informici6kat:

- milyen szem6l),es adatait. milyen cdl drdekdben kezeli a Continus Nova Kft.. ds erre mi

alapjrln joeosult.
- honnan -iutott a Continus Nova Kft. az On adataihoz. es mikort6l meddis kezeli azokat.

- a Continus Nova Kft. nevdben adatfeldolgoz6kdnt m6s szem6ly rdszt vesz-e az

adatkezelds folyamat6ban. 6s ha ieen. akkor ki az. mi a cime. 6s milyen feladatot v6gez

az adatkezelds soriin
- sor kertilt-e az On adatainak b6rki r6szdre tortdn6 tov6bbit6s6ra. 6s ha igen. riev kinek a

rdszdre.
- milven ioeok illetik mes Ont az adatkezeldssel iisszefiissdsben.
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ha adatait az Eur6pai Gazdasdei Tdrs6e (Europai Uni6 tag6llamai. Norvdeia.
Lichtenstein. Izland) kiviilre vag), nemzetkcizi szervezetnek toviibbitja a Continus Nova
Kft., akkqr a meefelelo adatkezeles earanci6ir6l.
ha az adatkezeles soriin automatiz6ltan. vagr-is emberi beavatkoziis ndlkiil sztiletik 6nre
vonatkoz6 dont6s" irey ennek tdnye. 6s az Onre eyakorolt hatdsa.

Az 6n hozzlferesi ioea kiteried arra is. pv az adatair6l miisolatot kanion. melvnek
adminisztrativ koltseeskqll a ea tlinus Nova Kft. ioeosult 6rv6ny 6nnel szemben. A
m6solat kiad6s6nak korl6tja" hoev az nem drintheti hiitrilnvosan miisok ioeait.

Helvesbit6shez val6 ios

kiegeszft6sit. amenn),iben azok nem megfeleloek. pontatlanok vasv hi6nyosak'

Elofordulhat. hogv a helyesbftdst meeelozoen a ContinLrs Nova Kft.-nek ellenoriznie kell. hogy

a szemdlyes adat val6ban hel."-esb(tdsre szorul-e. mely esetben az tiev tiszt6zdsilig a Continus

Nova Kft. az adatot nem helvesbiti. hanem korl6tozottan kezeli. vagyis azon a tiirol6son kivtll
m6s miiveletet nem vdsez.

Ttirl6shez val6 ios

On brirmikor iososult 6rni adatainak torldsdt. azonban fisvelembe kell venni azt. hosv a
Continus Nova Kft. alapvetden akkor torli a szemdlyes adatot. ha az adatkezel6sre az eredetiles

meehatiirozott c6lb6l nincs miir sziiks6g. A Continus Nova Kft. az adatokat akkor is torli. ha

azokat ioqellenesen kezelte. vaevjoeszabAlv irja elo az adatok tdrldsdt.

Ha az aclatokat a Continus Nova Kft. az On hozz6j6ruldsa alapidn kezeli. is On visszavonja a

hozz6iiirul6s6t. f ev a hozz6jilruliis alaoj6n kezelt szem6lyes adatokat a Continus Nova Kft. tdrli.
kivdve. ha az azerl nem lehets6ees. mert az adatok kezeldsere miis okb6l van sziikses. Ilyen ok

lehet pdld6ul a ContinLrs Nova Kft.-t terhelo josi kotelezettsee teliesit6se. vaey a Continus Nova

Kft.. illewe harmadik fdl ioeos drdekeinek drvdnyesit6se.

Ha On az adatainak a trirldset olvan adatkezelds vonatkoz6s6ban ameh'nek cdlia a

Continus Nova Kft. adatrlnak ell6t6sa. vasv a Continus Nova K ft.. illetve harmadik fdl

iogos erdekenek drvdnyesitdse. akkor a Contin s Nova Kft. a tiltakozashozva16 iop szabiilvai

F

ker6s me nem mertil

dlvez6 joqszerii ok. melv megalaoozza a tov6bbi adatkezeldst. tisv a Continus Nova Kft. az

adatot tdrli.

bekOvetkez6se esetdn sem nem torolhet olyan szemdlves adatot. amelynek kezelese

iosszab6l),ba foqlalt kotelezettsdge vaev koz6rdekii feladatai ell6t6s6hoz. joqi isdn]"ek

eloterjesadsdhez. 6rvenvesitds6hez. illetve vddelmdhez" vasv kozdrdekii archiv6l6si. tov6bbil

statisztikai cdlb6 [ sziiks6ees.

Az adatkezel6s korkitoz{s:lhoz val6 ios

On biirmikor kdrheti. hoqv a Continus Nova Kft. korliitozza az adatkezeldst. mely azt jelenti.

hog'',, a Continus Nova Kft. a t6rol6son kiviil miis m6don nem haszn6lhatia fel azokat. kiv6ve.
ho f\. q|r'hnz hnzz6 'l .'-^., oz oAotab folhaczn6l6ca ,^L- A^, A^,'*o itic ihoz

vddelmdhez sztiksdqes.
A korl6toz6sra akkor kertilhet sor. ha On

6n biirmikor kdrheti a Continus Nova Kft. 6ltal kezelt szerndlyes adatainak helvesbit6s6t.
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vitatja. hogv a Continus Nova Kft. illtal kezelt adatai pontosak. ds ellenorizni kell az

adalqk p@Iss$acal
ellenzi. hoe) adatait a Continus Nova Kft. tttrdlie. 6s kdri azok meeorzdsdt. annak

ellendre. hoqy az adatkezelds iogellenes volt.
iqdnvli. hogy adatait Continus Nova Kft. rneetartsa" mert azok felhaszn6liisdval ioei
isdnyt szeretne err envesiteni (pdldiiul pert szeretne ind(tani). biir az adatok kezeldsele a

Continus Nova Kft.-nek miir nincs sztiksdee.
tiltakozott az adatkezelds ellen. de v ni sziiks6ses- hosv az 6n tiltakoz6sa
rnegalapozott-e.

Amennviben sor kertil a korliitoz6s felo risv arr6l a Continus Nova Kft. el6zetesen

trtidksztaU4 fut.

Tiltakozfshoz va16 ioe

6n iogosult tiltakozni szemelyes adatainak kezeldse ellen. ha az adatkezelds a Continus Nova
Kft. kozdrdekti feladata vdgrehajtiisdhoz. illetve a Continus Nova Kft. vag)' harrnadik fil ioeos

drdekdben sztikseees. Ha nincs olvan kdnyszerft6 ereiii.iosos ok az adatok kezelesdre. amely

elsobbsdget 6lvezne az On ieen)'evel szemben. akkor a tiltakoziis eredm6nyekdppen a Contintrs

Nova Kft. az adatokat tcirli

M6s esetben - pl. ha a cotttitrus Nova Kft' az adatokat hozziiarulils laoiiln. vasv szerzodds

telies(tdse. vaev iosi ezettsds teliesftdse drdek6ben kezeli - risv Continus Nova Kft. a

tiltakoz6si jog sl/akorliis6t tdrl6si kdrelemk6nt kezeli. ds az arra vonatkoz6 szab6lyok szerint

bir6lja el.

Automatizrilt dtint6shozatalhoz kapcsol6d6 ioeok

lol amat

terje<Ijen kiOnre.

Ha cktntdshozatal az On hozziiidruliisdn alapul. vaev arra szerzodds megkotdse vaev teliesitdse

erdekdben kertil sor. rie), On kdrheti. hoey iisl/intdzdnk vizsqAlia feliil a dontdst. Peld6ul abban

az esetben. ha 6n iedny kfv6nia venni az tisvfdlport6lt. 6m annak reg mechanizmusa

elutasftia az 6n res. 6iiit. annak ellendre. hoev helyesen adta az adatait. risv kdrheti

e dontds feltilvizssilatrit 6s a regisztr6ci6 j6vdhaey6s5t.

Adathordozhat6sriehoz val6 ios

On kdrheti. hoey az On 6ltal a Continus Nova Kft.-nek hozz6i6rul6s alapjan. vagy az 6n 6ltal

kotcitt szerzodds tel 6rdek6ben mesadott. 6s a Continus Nova Kft. inform6cios

rendszerdben usan kezelt szemdlves adatokat a us Nova Kfl. kiadia

elektror-rikus formiitumban az On szftmdra tiev. hosy aa miisik adatkezelonek tovilbbithassa.

A Contirrus Nova Kft. az adatokat csak az informiici6s rlltal t6mopatott

fiiilformritumban adja rit. vaev az On k6r6s6re tov6bbftia k6zvetlentil eey mAsik adatkezelonek.

A kozvetlen adattovribbit6sra akkor keriilhet sor. ha az nem sdrti. vasy veszdlyezteti az adatok

biaons6e6t.
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5./ Hoqyan gyakorolhatla az Ont meeillet

On a ioeainak [hozzrlj6rulds visszavoniisa. hozz6fdr6s (J6i6koztat6s). helyesbitds. korl6toz6s
(ziirol6s). tdrles. tiltakoziis illetve adatainak hordoziisa) svakorl6s6ra vonatkoz6 iednvdt.
kdrehndt brirmikor bejelentheti a Continus Nova Kft. al6bbi eldrhetosdsein:

lerr6lhcn L QOAA Q-6La sfeh6rv6r Pdnzver6vo
Hrsz: 020087/8
e-mail-ben: az adatvedelem@continusnova.hu e-mail cimen.

tqlcfonqn: a 221507-419 sz6mon.
szem6lyesen: a Continus Nova Kft tievf6lszoleiilatain.

A Continus Nor a Kft. az On kerelmdre a v6lasziit indokolatlan k6sedelem n6lktil. de leek6sdbb
a k6relme ben),riitiis6t6l szdmitott I h6napon bel0l meeadia. Ha a kdrelem teliesit6se alapos

okkal nern lehetsdees e hat6rid6n beltil. akkor a Corrtinus Nova Kft. az 6n dftesitdse mellett
ioeosult meehosszabbitani 2 honappal ezt a hat6ridot.

Ha a Continus Nova Kft. nem tudia teljesiteni az On k6relm6t. akkor ennek okair6l trijdkoztatja
Ont a kdrelme benyrijtris6t6l szrimitott I h6napon beliil.

6./ Milven iosorvoslati lehet6s6eei vannak?

Ha On serelmesnek tartia a Continus Nola Kft. eli6ras6t az On szem6lves adatainak kezel6sdvel

kapcsolatban. akkor cdlszerii panaszav al rban a Continus Nova Kft.-hez fordulni az

adawedelem@continusnova.hu e-mail cimen. A panasz6t a Continus Nova Kft. adatvddelmi
tiszfviselo bevon6sSval megvizseSlja. ds mindent meqtesz annak 6rdekdben" hogy a panaszban

fbelaltakat orv'osol-ia.

Ha a fentiek ellendre a sirelmei tov6bbra is fenndllnak. vaey panaszdt hivatalosan" kozv'etlentil
hatosde el6tt szeretnd meetenni. akkor bejelentdssel 6lhet a Nemzeti Adatvddelmi ds

Informrlci6szabads6e Hat6s6en6l (cim: 1055 Budapest. Falk Miksa utca 9-l l. levelezisi cfm:
I E-mail: Lr fel

A fentieken tulmenoen On adatainak vddelme 6rdekdben bir6s6ghoz is fordulhat. mely esetben

a lak6helve vaev a tart6zkod6si helye szerinti t6rvdnyszdkndl is benvfiithatia keresetdt.

Kelt: Szdkesfehdrv6ron, 2022. oktober I

Continus Nova Kft


