MEGRENDELŐ
A)

Új edényre vonatkozó rész

A(z)
költségvetési szerv, mint (Megrendelő) képviseletében eljárva megrendelem a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás felhatalmazásával bíró MiReHu Nonprofit Kft-től az ingyenesen használatba adandó új kommunális
hulladékgyűjtő edényt(eket).
Megrendelő adatai:
Megrendelő megnevezése:
Megrendelő képviseletére jogosult:
Megrendelő címe:
Kapcsolattartó neve:
E-mail:
Telefon:
Cím*:
*(ahova az edény kihelyezésre kerül)
Kérjük elsődlegesen nyilatkozzon, hogy a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő edény darabszám növelése érdekében
igényel új edényzetet vagy cserélni kívánja meglévő edényét: darabszám növelés / edénycsere
Igényelt kommunális hulladékgyűjtő edény:
Darabszám
Űrmérték

Kérjük nyilatkozzon az alábbiaknak megfelelően:
1.

Az igényelt hulladékgyűjtő edényt(eket) a MiReHu Nonprofit Kft. 3527 Miskolc, József Attila 65. szám alatt
található székhelyén kívánom átvenni és a szállítást saját magam végzem el.
vagy

2.

Ki és beszállítást(előző nyilatkozat függvénye) szeretnék kérni, azzal, hogy tudomásom van róla, hogy a ki és
beszállítás díja Miskolc területén 1500 Ft/ edény+ÁFA, egyéb településekre 3000 Ft/ edény+ ÁFA és vállalom a díj
megfizetését a MiReHu Nonprofit Kft részére.

Számlázási adatok:
Név:
Cím:
Adószám:

B)

Kizárólag hulladékgyűjtő edény cseréje esetén töltendő ki

Amennyiben az új hulladékgyűjtő edény(ek) átvétele befolyásolja a jelenlegi hulladékgyűjtő edényei állapotát kérjük az
alábbiak szerint nyilatkozni szíveskedjen.
Jelenlegi kommunális hulladékgyűjtő edény(ek) adatai:
Darabszám

Űrmérték

Edény sorszáma

Kérjük nyilatkozzon az Ön által képviselt Megrendelő jelenlegi edényzetét illetően:
I. Nyilatkozom, hogy az alábbi használt edény(ek) a Megrendelő tulajdonát képezi(k), melyről visszavonhatatlanul lemondok
a MiReHu Nonprofit Kft. javára. Igen / Nem
Darabszám

Űrmérték

Edény sorszáma

II. Megrendelem az alábbi használt edény(ek) visszaszállítását NHSZ Miskolc Kft. telephelyére és annak mosatását, külön díj
felszámolása mellett. Ehhez kapcsolódóan nyilatkozom, hogy ezen edények esetében az NHSZ Miskolc Kft-nél fennálló
jogviszonyomat rendezem (pl. az NHSZ Miskolc Kft-vel kötött bérleti szerződést felmondom). Igen / Nem
Darabszám

Űrmérték

Edény sorszáma

Alulírott Megrendelő igazolom, hogy tudomásom van róla, hogy az edény(ek) átadás-átvétele során jegyzőkönyv fog készülni,
mely tartalmazza az adatkezelési és kárfelelősségi tájékoztatót, így az átadás-átvételi folyamatot saját magam vagy helyettem
meghatalmazással rendelkező személy fogja lebonyolítani.
Információ kérés: +36 46 200 327 vagy info@mirehu.hu

Készült: Miskolc, 2022.

. ___

______________________________________
Megrendelő aláírása
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Edényosztás-Megrendelőlap
Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra,
az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a MiReHu Nonprofit Kft. által, a hulladékgyűjtő edények osztásával összefüggő megrendelések
egyes jellemzőiről.
Adatkezelő:
Adatkezelő: MiReHu Nonprofit Kft.
Adószám: 24676658-2-05
Cégjegyzékszám: 05 09 026023
Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila utca 65.
A)

Az adatkezelés részletei: A személyes adatok kezelése hulladékgyűjtő edények ingyenes osztása 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.
a.

A személyes adatok kezelésének alapvető célja, hogy megrendelőlap kitöltésével a szelektív hulladékgyűjtő edények
átvételére vonatkozó igényeket rögzítsük.

b.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges
mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az Ön személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg.
Azon munkavállalók jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes
adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem végez profilalkotást, illetve nem továbbítja a személyes adatokat
harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országokba.

c.

A megrendelő kitöltésével kapcsolatos adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

Adatkezelő
Érintettek

Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

B)

MiReHu Nonprofit Kft.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók (ezek
kapcsolattartói), akik ingyenes hulladékgyűjtő edényt vehetnek át, továbbá a
hulladékgyűjtő edény átvételére jogosult személyek meghatalmazottjai, meghatalmazást
tanúsító személyek
Igény rögzítése
▪ Név
▪ Email-cím
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
Az adatokat a fent meghatározott célból az átadás-átvétellel létrejövő megállapodás
megszűnésétől számított 5 évig kezeljük

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.
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3.

Joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni.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.

4.

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 élvezneke az Ön jogos érdekeivel szemben.

5.

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.

6.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármilyen tekintetben jogellenesen kezeljük az adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze
nekünk ezt az info@mirehu.hu elérhetőségen, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.

7.

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

8.

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.
Hatályos: 2019.10.02.

MiReHu Nonprofit Kft.
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