Adatkezelési tájékoztató társasházi közös képviselő, lakásszövetkezeti képviselő és egyéb igénylő
képviselő részére

A MiReHu Nonprofit Kft. mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít ügyfelei személyhez fűződő jogainak
tiszteletben tartására. Az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és az Európai Unió Adatvédelmi Szabályozása (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a Társaságunk
minden érintett személyes adatainak kezelése során betartja az adatvédelem alapelveit és biztosítja az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos alapvető jogainak érvényesülését, melyek a következők: tájékoztatás
joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zárolásához/korlátozásához
való jog, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok megsértése esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(posta cím: 1530Budapest Pf.:5; Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a társasházak, lakásszövetkezetek és egyéb igénylő szervezetek
képviselőit arra vonatkozóan, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edény beszerzése során mely adatokat
szükséges megadniuk, és milyen célból történik az adatkezelés.
Az 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

A MiReHu Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatás nyújtását megállapodás előzetes
megkötéséhez, mint feltételhez közi. A felek között megállapodás írásban, formanyomtatványon történik,
megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében természetes
személy, aki az adatkezelővel -személyes adatainak megadása mellet- megállapodást köt az adatkezelő
szolgáltatásainak igénybevételére.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és az adatkezelés célja:
Képviselő neve
Képviselő postacíme
Képviselő telefonszáma
Képviselő e-mail címe
MiReHu Nonprofit Kft.
székhely: 3527 Miskolc, József Attila u.65 .
levelezési cím : 3501 Miskolc Pf. 509
tel: +36 46 200 327 fax: +36 46 200 177
email: info@mirehu.hu

azonosításhoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges

Az érintett az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott
elérhetőségeken keresztül a Társaságunk kapcsolatba lépjen vele a teljesítés részleteinek egyeztetésével,
és/vagy azzal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban.

Alulírott, ……………………………………………………………..(nyomtatott, jól olvashatóan) aláírásommal igazolom,
hogy jelen tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a
MiReHu Nonprofit Kft. a meghatározott adataimat kezelje.

Miskolc, ……………………………………..
………………………………………………………
aláírás
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