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1. Aszabillyzat c6lja 6s hat5lya
1.1. A Szab6lyzat c6lja, hogy a T6rsas6g mUkod6se sor5n keletkezo koz6rdekU adatok
nyilvdrnossSg6t biztositsa, meghat6rozza a koz6rdekU adatok megisme16s6re i16nyu16

ig6nyek teljesites6nek rendj6t.
'1|.2.

A SzabAlyzat t6rgyi hat6lya kiterjed a T6rsas6g

drltal kezelt koz6rdekU adatok 6s

a koz6rdekb6l nyilv6nos adatok teljes korere.
1.3. A szabdrlyzatban haszn6lt fogalmak tekintet6ben az informdci6s onrendelkez6si
jogr6l es az inform6cioszabadsSgr6l sz6l6 2011.6vi CXll. torveny (tov6bbiakban:
I nfotv. ) 6rtelmezo rendelkez6sei az irdnyad6k.

2. Ktiz6rdekfi adatok ktire 6s nyilvanossega
2.1. A T6rsas6g az lnfotv.-ben meghat6rozott terjedelemben honlapj6n kozz6teszi,
tov6bbdr erre i16nyul6 igeny eset6n jelen szab6lyzat 3. pontjdrnak rendelkez6sei szerint
hozz6f6rhet6v6 teszi a tev6kenys6gevel kapcsolatos koz6rdek( adatokat.

a

kezel6s6ben l6vci koz6rdek[ adatot a
jogszabSlyi felt6teleknek megfelel6en el6terjesztett koz6rdek( adatig6nyles alapjan

2.2. A T6rsas6g lehet6v6 teszi, hogy

b6rki megismerhesse, kiv6ve, ha az adat megismer6s6t torv6ny nem teszi lehetov6.

3. A ktiz6rdekfi adatok megismer6s6re ir6nyul6 ig5ny 6s teliesit6se
3.1. A koz6rdek0 adat megismer6s6re ir5nyul6 ig6nyek benyrljt6s6nak m6dja:

ir6sban:

Continus Nova Kft. 8000 Sz6kesfeh6rv6r' Sorhdz 161 3'

postacImen

Elektronikusan: adatvedelem@continusnova.hue-mailcimen

sz6khely6n (Sz6kesfeh6rv6r, SorhSz t6r 3')
m0kod6 rigyfelszolgdlat6n rigyf6lfogad6si id6ben, a nyitva tartas aktu6lis
id6pontja a www.deponia.hu weboldalon tal6lhat6)
+36-221507-419
Sz6ban,

ir5sban a tdrsas6g

Telefonon
A sz6beli

igenyek el6terjeszt6s6t minden esetben hivatalos feljegyzesben kell

rogziteni. (FNY 90 Koz6rdekil adatig6nyl6).

3.2. Az ig6nyek

a 3.1. pontban foglalt b6rmely m6don beny0jthat6k, de azoknak

minden esetben tartalmazniuk kell az ig6nyl6 nev6t, nem term6szetes szem6ly ig6nylci
eset6n megnevez6s6t, valamint azl az el|rhet6seget, amelyen szAmira az
adatig6nyl6ssel kapcsolatos bdrrmely t6j6koztatdrs es 6rtesites megadhat6.

3.3. A koz6rdek( adatigdnyl6seket iktat6st kovet6en halad6ktalanul az igyvezel6
r6sz6re kell tov6bbitani.

Aa

adatvedelem@continusnova.hu cimre 6rkezo levelek 6rkeztet6s66rt az
adatv6delmi asszisztens felel; aki koteles naponta ellen6rizni az ide 6rkezett
adatig6nyl6seket, majd iktat6sra 6tadni a t5rsas6g Titk6rs6g6ra, amely szign6l6st
kovetoen koteles azt az adatv6delmi asszisztensnek tov5bbitani.

3.4. A koz6rdekii adatig6nyldst az iktatdst kovet6 5 napon belul meg kell vizsg6lni
abb6l a szempontb6l, hogy

-

az adatig6nyl6s megfelel-e az lnfotv.-ben foglaltaknak,
az ig6nyelt adatok pontosan beazonosithat6k-e,
az ig6nyelt adatok kozerdek0, vagy koz6rdekb6l nyilvdnos adatnak minosiilneke,

megtaldlhat6k-e a T6rsas6g honlapj6n,
az ig6nylo 6ltal kert m6don vannak-e t6rolva a T6rsasdgn5l, vagy feldolgoz6suk
sz0ks6ges-e, - az ig6nyl6 el6rhet6s6ge tisztezott-e,
a t6jekoztat6st milyen form6ban, m6don k6ri,
az adatszolg6ltat6s teljesit6se okoz-e a T6rsas6gnak krilon koltseget, ha igen,
akkor ennek megt6rit6s6t az ig6nyl6 v6llalja-e.

3.5. Ha az ig6ny az el6zetes vizsg6lat alapj6n a k6rt m6don nem teljesithet6, az
igenylovel - els6sorban e-mailben -fel kell venni a kapcsolatot, 6s a hi6nyz6 adatokra
vonatkoz6an nyilatkozatt6telre kell felhivni, illet6leg az adatigenyl6s pontosit5sdt kell
k6rni az ig6ny beerkez6s6t kovet6 8 napon beliil. A kapcsolatfelv6telt a gazdas6gi
igazgat6 Sltal kijelolt fele16s v6gzi.

3.6. Amennyiben az adatig6ny teljesit6se koltseggel j6r, rigy az ig6nyl6t6l egy6rtelm(
nyilatkozatot kell k6rni a tekintetben, hogy a kolts6gek ismeret6ben fenntartja vagy
m6dositja-e ig6ny6t. A k<ilts6gvisel6si nyilatkozat bek6r6se a gazdas6gi igazgat6 5ltal
kijelolt munkavdllal6 feladata.
Az ig6nyl6 a kapott t6j6koztatdrs k6zhezvetel6t koveto 30 napon beliil nyilatkozik arr6l,
hogy az igenyl6s6t fenntartja-e. A t6jekoztatirs megtdtel6tol az ig6nyl6 nyilatkozat6nak
az adatkezelohoz val6 be6rkez6s6ig terjed6 id6tartam az adatig6nyles teljesit6sere
rendelkez6sre 6116 hat6ridobe nem szdmit bele. Ha az igenyl6 az ig6ny6t fenntartja, a
kolts6gt6ritest az adalkezelo dltal meg6llapitott, legal6bb 15 napos hatArid6ben
koteles az adatkezel6 r6sz6re megfizetni.
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3.7. Az ig6nyt el kell utasitani, ha annak teljesit6s6t a torv6ny kizArja, a k6rt adatok
nem koz6rdekU adatok, vagy nem koz- erdekb6l nyilv6nos adatok, illet6leg, ha az
igenylci nem adta meg a 3.2. pontban megjelolt adatokat. Az ig6ny teljesit6s6nek
megtagad6s616l, annak indokaival, az ig6nylot a torv6ny alapj6n megilleto jogorvoslati
lehet6s6gekr6l val6 t6j6koztat5ssal egytitt, az ig6ny be6rkez6s6t kovet6 15 napon
be[il irSsban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si cimet kozolte - elektronikus
lev6lben kell 6rtesiteni. Az 6rtesitest a gazdasSgi igazgat6 6ltal kijelolt felelcis vegzi.

3.8. Az adatszolgdltat5st a koz6rdek( adat megismeres6re i16nyul6 ig6ny beerkez6s6t
koveto legrovidebb ido alatt, legfeljebb azonban 15 napon belLll kell teljesiteni. Ha az
adatig6nyl6s jelent6s terjedelmU, illetve nagysz6m0 adatra vonatkozik, vagy az
adatigonyl6s teljesitese a T6rsas6g alaptev6kenys6g6nek ell6t6s6hoz sztiks6ges
munkaer6forr6s ar6nytalan m6rt6kl:i ig6nybev6tel6vel jdrr, a hat5rid<i egy alkalommal
15 nappal meghosszabbithat6. Err6l az ig6nyl<5t az ig6ny be6rkez6s6t koveto 15 napon

beltil t6j6koztatni kell.

3.9. Az adatszolgdrltat6snak - lehet6s6g szerint - az ig6nyl6 5ltal kivdrnt technikai
eszkdzzel 6s m6don kell eleget tenni (postai lev6lben, telefaxon' e-mailben, cd-n). A
be6rkezett ig6ny szerinti adatok osszegyUjt6set, illetve a jelen pont szerinti tov6bbit6st
a gazdas6gi igazgat6 6ltal kijelolt felel6s v6gzi.

3.10. Ha az igeny csak r6szben teljesithet6, az ig6nyl6t t6j6koztatni kell

a

nyilv6noss6gra hozatalban kodStozott adatok korerol 6s megismerhet6s6g6nek
modj5r6l. Az adatszolg6ltat6s sordn kiemelt figyelmet kell forditani arra' hogy ha a

koz6rdekU adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 6ltal meg nem ismerheto adatot
is tartalmaz, akkor a mdsolaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenn6 kell
tenni. Err6l t6jekoztatSst tesz a gazdas5gi igazgat6 6ltal kijelolt felelcis.

3.11. Azadatv6delmi asszisztens nyilv6ntart6st vezet a napt6ri 6vre vonatkoz6an
-a T6rsas6ghoz be6rkezett teljesitett adatigenyl6sek16l valamint
az elutasltott kozerdek0 adatigenyekrcil.

A nyilv6ntart6s lafialmazza'.
az tigyirat iktat6sz5m6t;
az adatig6nyl6s t6rgydt;
az adatig6nyl6s be6rkez6s6nek id<ipontj6t;

-
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az adatig6nyl6s teljesit6senek id<ipontj6t vagy
az adatig6nyl6s elutasit6s6ra 6s az elutasitds ok6ra vonatkoz6 adatot.

4. Adatv6delmi el6ir6sok

A

koz6rdekfi adatig6nyles alapjdn tort6n6 adatszolg6ltat6s eset6n az adatig6nyl6
szem6lyazonosit6 adatai csak annyiban kezelhet6k, amennyiben az ig6ny
teljesites6hez - bele6rtve az esetleges kolts6gek megfizet6s6t is - elengedhetetleniil
sz[ks6ges.

5. Az adatszolg6ltatds ktilts6ge
5.1. Amennyiben az adatszolgdltat6s a koz6rdekU adat m6sol6sa miatt a Tdrsas6gnak
k0lon koltseggel jdr, e kolts6get a kozerdekfi adat ig6nyl<ij6vel kell megt6rittetni az
lnfotv. 29.$ (3) - (6) bekezd6sei alapj6n.

5.2. A koz6rdekU adatr6l k6szitett m5solat6rt a 301i2016. (lX. 30.) Korm. rendelet a
koz6rdek0 adat ir6nti ig6ny teljesitese6rt meg6llapithat6 kolts6gterit6s m6rt6k6r<il sz6l6
jogszab6ly szerinti maxim6lis m6rt6k alapjSn kell meghat6rozni a koltsegt6rit6s
m6rteket.

A

kolts6gt6rit6s osszeg6t sz6mla alapjdrn 6tutal6ssal vagy k6szp6nzben,
h6zip6nzt6ri befizet6ssel kell megfizetni. Atutal6ssal tort6n6 fizet6s eset6n m6r a
kolts6gek megt6rit6se elott teljesithet6 az adatszolg6ltatas r6szUnkrol a 15 napos
teljesit6si kotelezetts6g miatt.

5.3.
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