ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Edénycsere
Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének
(GDPR)
13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a hulladékgyűjtő edények
osztásával, cseréjével összefüggésben folytatott adatkezelések egyes jellemzőiről.
Adatkezelő megjelölése:
Adatkezelő: Miskolc Térségi Konzorcium
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A Konzorcium képviseletében eljáró Gesztor Önkormányzat megnevezése: Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Az adatkezelés részletei: A személyes adatok kezelése hulladékgyűjtő edények ingyenes cseréje
céljából történik, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(Ht.) rendelkezéseivel összhangban elősegítse az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi
feltételeinek megszervezését.
1. Hulladékedények átadásával kapcsolatos, és az átadást követő adatkezelés
Érintettek

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználók, akik ingyenes hulladékgyűjtő edényt vettek
át, továbbá a hulladékgyűjtő edény átvételére jogosult
személyek meghatalmazottjai, meghatalmazást tanúsító
személyek

Adatkezelés célja

Hulladékgyűjtő edények cseréje, átadott hulladékgyűjtő edények
ellenőrzése, kapcsolattartás
▪ Név
▪ Anyja születési neve
▪ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett ingatlan címe
▪ Személyi igazolvány, lakcímkártya (megtekintéssel történő
adategyeztetés által)
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés
teljesítése. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles
rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, ugyanakkor
ennek hiányában nem áll módunkban hulladékedényt
biztosítani

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Az

adatkezelés
időtartama

Adatfeldolgozó

Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
•

MiReHu Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József
Attila utca 65., cégjegyzékszám: 05 09 026023, adószám:
24676658-2-05), mint a közszolgáltató alvállalkozója, a
hulladékgyűjtőedények
osztásával,
cseréjével
felhatalmazott, azok ellenőrzését ellátó, kapcsolattartó
társaság

Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatkezeléssel kapcsolatban?
1. Joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről. A tájékoztatáshoz való jogát a jelen leírás szerint
teljesítjük, de ha az itt olvasható információk között nem talál választ a kérdésére, akkor kérjük,
jelezze nekünk e-mailen, vagy hívjon minket telefonon a fent jelzett elérhetőségeken.
Természetesen postai levelet is írhat nekünk.
2. Joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatosan általunk kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt
személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív
költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
3. Joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni.
4. Joga van az adatainak törlését kérni, ha:
▪

azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

▪

az adatkezelés jogellenes;

▪

azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

▪

az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

5. Bizonyos esetekben az adatokat nem töröljük, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozzuk az
adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az
adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok
felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de Ön valamilyen
jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de meg kell
vizsgálnunk, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel
szemben.
6. Joga van az általunk kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni
(adathordozhatósághoz való jog). Joga van az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat
megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más
adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik
adatkezelőhöz.
7. Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármilyen tekintetben jogellenesen kezeljük az adatait, akkor
kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.
8. Önnek joga van közvetlenül a hatósághoz is fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9. Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható
(az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
Hogyan tudja érvényesíteni jogait?
Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük, a fent megjelölt
elérhetőségeken keressen minket.

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott
intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton
fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.
Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi
hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.

