RÖVIDÍTETT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Edényosztás
A MiReHu Nonprofit Kft. az alábbiakról kívánja tájékoztatni személyes adatainak kezelése
vonatkozásában:
Adatkezelő megjelölése:
Adatkezelő: MiReHu Nonprofit Kft. – képviseli: Majoros Róbert ügyvezető /adatkezelő
a Munkatárs is, akinek tevékenységével kapcsolatban a Társaság teljes felelősséget vállal az
érintettek személyi köre és harmadik személyek irányába/.
Adószám: 24676658-2-05
Cégjegyzékszám: 05 09 026023
Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila utca 65.
Weboldal: www.mirehu.hu
E-mail cím: info@mirehu.hu
Hulladékgyűjtő edény osztásával kapcsolatos adatkezelés: Adatkezelő a hulladékgyűjtő
edényzet nyújtását átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltéséhez, mint feltételhez köti. Az érintettek
köre: minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró
természetes személy, aki az edényzet átadás-átvételi jegyzőkönyvet– személyes adatainak
megadása mellett –kitölti.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
név
azonosítás
születési hely/idő azonosítás
anyja neve
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
lakcím/levelezési azonosítás/kapcsolattartás
cím
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételének támogatása, edényzet átadása, kapcsolattartás. Az
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont-szerződés teljesítése; GDPR 6.cikk (1)
bek. b) pont-jogos érdek érvényesítése
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az Adatkezelő értesíti az érintettet az edényosztás idejéről, helyszínéről. Az adatkezelő
kiküldi az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, illetve a kárfelelősségi tájékoztatót az
ingatlanhasználónak.
b. Az érintett kitölti az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyet átadó és átvevő is aláír.
c. Érintett adatait az edény átvétele érdekében az Adatkezelő számára megadja,
önkéntesen és befolyásmentesen kitölti a jegyzőkönyvet, annak érdekében, hogy a
hulladékgyűjtő edényzetet átvegye.
d. Adatkezelő a jegyzőkönyvet az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú
nyilvántartási rendszerben rögzíti, majd az adatot excel tábla formájában,
elektronikusan továbbítja a Közszolgáltató, BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527
Miskolc, Besenyői u. 26.; adószám: 25975936-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-029898,
képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna ügyvezető) részére a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás dokumentáltsága érdekében.
MiReHu Nonprofit Kft.
székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím : 3501 Miskolc Pf. 509
telefonszám: +36 46 200-327 fax: +36 46 200-177
email: info@mirehu.hu

e. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő és a Közszolgáltató vele kapcsolatba
lépjen.
f. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a
személyes adatokat kezeli.
g. Az edények átadása kapcsán megjegyzendő, hogy az átadás előtt az edények chippel
történő ellátására kerül sor. Hangsúlyozandó, hogy a chip az edényzet fontos részét
képezi, hiszen az az edényzet beazonosíthatóságát szolgálja. A chipes rendszer
működtetéséhez a Társaság az RF-IT Hungary Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Kikelet
utca 2., Cégjegyzékszám: 13 09 193311, Adószám: 14591402-2-13) és a FIT
Számítástechnikai Kft. (székhely: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 4. Cégjegyzékszám: 03 09
111818 Adószám: 13323521-2-03; e-mail: szoftver@fit.hu) szolgáltatásait veszi
igénybe. Az RF-IT Hungary Kft. esetében kizárólag az edényzet űrtartalma és az edény
kihelyezésének helyszíne kerül továbbításra, a FIT Számítástechnikai Kft. által
fejlesztett vállalat irányítási rendszerbe pedig rögzítésre kerülnek az előzőekben
ismertetésre kerülő adatkezeléssel érintett adatok körei. Jogalapja: GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont; adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
„GDPR” alapján az érintett alapvető jogai a következők: tájékoztatás joga, a helyesbítés joga,
a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zárolásához/korlátozásához való
jog, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1530 Budapest Pf.:5; Telefon:+36 (1) 391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az érintett. Az adatkezeléssel, adatbiztonsággal
kapcsolatos további információk a MiReHu Nonprofit Kft. honlapján olvashatóak.
Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.
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