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1. A szab5lpat c6lja 6s hat6lya

1.1. A Szabdlyzat celja, hogy a T6rsas6g m[ikddEse sor6n keletkez6 kdz6rdek0 adatok
nyilv6nossdg6t biztositsa, meghat6rozza a k6z6rdekU adatok megismeresere i16nyu16

ig6nyek teljesit6s6nek rendj6t.

1.2. A SzabAlyzat t6rgyi hat5lya kiterjed a T6rsas6g 6ltal kezelt k6z6rdekU adatok 6s
a kciz6rdekb6l nyilvAnos adatok teljes kor6re.

1.3. A szabAlyzatban haszndlt fogalmak tekintet6ben az inform6ci6s onrendelkez6si
jogr6l 6s az inform5ci6szabadsSgr6l sz6l6 2011 .6vi CXll. torv6ny (tov6bbiakban:
I nfotv. ) 6rtelmez6 rendelkez6sei az i16nyad6k.

2. K6z6rdek0 adatok ktire 6s nyilvenossega

2.1, A T5rsas6g az lnfotv.-ben meghat6rozott terjedelemben honlapjdn kozzdteszi,
tov5bb6 erre ir6nyul6 ig6ny eset6n jelen szab6lyzat 3. pontj5nak rendelkez6sei szerint
hozz6f6rhet6v6 teszi a tev6kenys6g6vel kapcsolatos kozerdek0 adatokat.

2.2. A T6rsasdg lehetov6 teszi, hogy a kezel6s6ben l6v6 k6z6rdekfl adatot a
jogszabAlyi felteteleknek megfelel6en el6terjesztett kdz6rdekfi adatig6nyl6s alapj6n
b6rki megismerhesse, kiv6ve, ha az adat megismer6s6t torv6ny nem teszi lehet6ve.

3. A k6z6rdek0 adatok megismer6s6re ir6nyu16 ig6ny 6s teljesit6se

3.1. A kriz6rdek0 adat megismerds6re ir6nyul6 ig6nyek beny[jt5s6nak m6dja:

irdsban: Continus Nova Kft. 8000 Sz6kesfeherv6r, Sorhdz t6r 3.
postacimen
Elektronikusan: adatvedelem@continusnova.hue-mailcimen
Sz6ban, ir6sban a t6rsas6g sz6khely6n (Szekesfeh6rv6r, S6rh5z t6r 3.)
mUkod6 Ugyf6lszolgiilatdn Ugyf6lfogad6si id6ben, a nyitva tartdrs aktu6lis
id6pontja a www.deponia.hu weboldalon taliilhat6)
Telefonon +36-221507-419

A sz6beli ig6nyek el6te;jeszt6s6t minden esetben hivatalos feljegyz6sben kell
rogziteni. (FNY 90 Koz6rdekLi adatigenylo).

3.2. Az ig6nyek a 3.1. pontban foglalt b5rmely m6don beny0jthat6k, de azoknak
minden esetben tartalmazniuk kell az ig6nyl6 nev6t, nem term6szetes szemely igenylo
eset6n megnevez6s6t, valamint azl az elirhet6seget, amelyen szAmAra az
adatig6nyl6ssel kapcsolatos bSrmely tdrjekoztat6s 6s 6rtesit6s megadhat6.



3.3. A k6z6rdek( adatig6nyldseket iktat6st kovet6en halad6ktalanul az igyvezeti
r6sz6re kell tovdbbitani.

A.z. adatvedelem@continusnova.hu cimre 6rkez6 levelek 6rkeztet6s66rt az
adatv6delmi asszisztens felel felel6s-munkatS+q aki kdteles naponta ellen6rizni az ide
drkezett adatig6nyl6seket, majd iktat6sra dtadni a t6rsas6g Titk6rs6g6ra, amely
szign515st k6vet6en k6teles aa az adatvddelmi asszisztensnek tov6bbitani.

3.5. Ha az ig6ny az el6zetes vizsgelat alapjdn a k6rt m6don nem teljesithet6, az
ig6nyl6vel - els6sorban e-mailben -fel kell venni a kapcsolatot, 6s a hi6nyz6 adatokra
vonatkoz6an nyilatkozatt6telre kell felhivni, illet6leg az adatig6nyl6s pontosit6sdt kell
k6rni az ig6ny be6rkez6s6t kdvet6 8 napon beliil. A kapcsolatfelv6telt a gazdasSgi

igazgat6 6ltal kijelolt felelos v6gzi.

3.6. Amennyiben az adatig6ny teljesit6se koltseggel j6r, 0gy az ig6nyl6t6l egyErtelmfi
nyilatkozatot kell k6ri'i a tekintetben, hogy a kolts6gek ismeret6ben fet'i-rtartja vagy
m6dositja-e ig6ny6t. A koltsegviselesi nyilatkozat bek6r6se a gazdas6gi igazgato 5ltal
kijelolt munkav:illal6 feladata.

3,7. Az igenyt el kell utasitani, ha annak teljesit6s6t a torv6ny kizArja, a k6rt adatok
nem kdz6rdekU adatok, vagy nem kdz- erdekbril nyilvdnos adatok, illet6leg, ha az
igenylo nem adta meg a 3.2. pontban megjelolt adatokat. Az ig6ny teljesites6nek
megtagad5s616l, annak indokaival, az ig6nyl6t a tdrv6ny alapj6n megillet6 jogorvoslati
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3.4. A koz6rdek( adatig6nyldst az iktat6st k6vet6 5 napon be[il meg kell vizsg6lni
abb6l a szempontb6l, hogy

- az adatig6nyl6s megfelel-e az lnfotv.-ben foglaltaknak,
- az ig6nyelt adatok pontosan beazonoslthat6k-e,
- az ig6nyelt adatok k6z6rdekU, vagy kdz6rdekb6l nyilvdnos adatnak min6siilnek-

e,

- megtal6lhat6k-e a Tdrsas6g honlapjdn,
- az ig6nylo 5ltal k6rt m6don vannak-e t6rolva a T6rsas6gn6l, vagy feldolgoz6suk

sztiks6ges-e, - az ig6nyl<i el6rhet6s6ge tiszt6zott-e,
- a t6j6koztat5st milyen form6ban, m6don k6ri,
- az adatszolg6ltat6s teljesit6se okoz-e a T6rsas6gnak ktilon kolts6get, ha igen,

akkor ennek megt6rit6s6t az ig6nylo v6llalja-e.



lehet<ls6gekr6l val6 t5j6koztatassal egytlft, az ig6ny be6rkez6s6t kdvet6 15 napon
beliil ir6sban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si cim6t kozolte - elektronikus
lev6lben kell 6rtesiteni. Az 6rtesit6st a gazdas5gi igazgato 5ltal kijelolt felelos v6gzi.

3.8. Az adatszolg6ltat6st a kdz6rdek0 adat megisme16s6re irAnyul6 igdny beerkezeset
kdvet6 legrcividebb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon belOl kell teljesiteni. Ha az
adatigenyles jelent6s terjedelmfl, illetve nagyszam[ adatra vonatkozik, vagy az
adatig6nyl6s teljesit6se a T6rsas5g alaptev6kenys6g6nek ellSt6s6hoz szriks6ges
munkaerriforrds aranytalan m6rt6kU ig6nybev6tel6vel jir, a hatArido egy alkalommal
15 nappal meghosszabbithat6. Err6l az igdnyl6t az igeny beerkez6set k6veto 15 napon
beliil t6j6koztatni kell.

3.9. Az adatszolg5ltatSsnak - lehet6s6g szerint - az ig5nyl6 6ltal kiv6nt technikai
eszkozzel 6s m6don kell eleget tenni (postai lev6lben, telefaxon, e-mailben, cd-n). A
be6rkezett ig6ny szerinti adatok osszegyUjtes6t, illetve a jelen pont szerinti tov6bbitSst
a gazdas5gi igazgat6 6ltal kijelolt felelcis v6gzi.

3.10. Ha az ig6ny csak r6szben teljesithetri, az ig6nyl6t t6j6kolatni kell a
nyilv6nossdgra hozatalban korlitozoft adatok kdr6r6l 6s megismerhet6s6genek
m6dj5r6l. Az adatszolg6ltat6s sor6n kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy ha a
kdz6rdek0 adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 6ltal meg nem ismerhet<i adatot
is tartalmaz, akkor a mesolaton a meg nem ismerheto adatot felismerhetetlenne kell
tenni. Errol t6j6koztat6st tesz a gazdas6gi igazgato altal kijel6lt felelos.

3.11. Az adatv6delmi asszisztens nyilv6ntartdst vezet a napt5ri 6vre vonatkoz6an

-a T6rsasdghoz be6rkezeft teljesitett adatig6nyl6sekrdl valamint
az elutasitott kdz6rdekU adatigenyekr6l.
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A nyilv6ntart6s larlalmazza'.
- az iigyirat iktat6sz6m6t;
- az adatig6nyl6s t6rgy5t:
- az adatig6nyles be6rkez6s6nek id6pontjdt;
- az adatig6nyl6s teljesit6s6nek id6pontj6t vagy
- az adatig6nyl6s elutasit6s6ra 6s az elutasit6s ok6ra vonatkoz6 adatot.



4. Adatv6delmi el6ir6sok

A kdzerdek( adatigenyl6s alapj6n tdrt6n6 adatszolg6ltat6s eset6n az adatig6nyl6
szem6lyazonosit6 adatai csak annyiban kezelhet6k, amennyiben az ig6ny
teljesit6s6hez - bele6rfue az esetleges kolts6gek megfizet6s6t is - elengedhetetlen0l
szilks6ges.

5. Az adatszolg6ltat6s ktilts6ge

5.1. Amennyiben az adatszolg5ltat6s a k6z6rdekfi adat m6sol6sa miatt a T6rsas6gnak
kulon k0lts6ggel jdr, e k0lts6get a koz6rdekfi adat ig6nyl6j6vel kell megt6rittetni az
lnfotv. 29.$ (3) - (6) bekezd6sei alapjen.

5.2. A kdz6rdekfi adatr6l k6szitett mdsolat6rt a kUkirc 30'1/2016. (lX. 30.) Korm. rendelet
a kozerdek( adat i15nti igeny teljesit6se6rt meg6llapithat6 k6ltsegterites m6rt6kerol sz6lo
jogszabdly szerinti maxim6lis m6rt6k alapj6n kell meghat6rozni a kolts6gt6rit6s
m6rt6k6t.
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5.3. A kolts6gt6rit6s dsszeg6t szdmla alapj6n 6tutalSssal vagy k6szp6nzben,
hAzipdnztAri befizet6ssel kell megfizetni. Atutal6ssal t6rt6n6 fizet6s eset6n m6r a
kolts6gek megteritese elcitt teljesitheto az adatszolg6ltat6s r6szUnkrcil a 15 napos

teljesit6si kotelezetts6g miatt.


