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1. A szabSlyzat c6lja 6s hatilya

1.1. ASzabAlyzat c6lja, hogy a T6rsas6g m(kddese sor6n keletkezo k6z6rdekU adatok
nyilv6noss6gdt biztositsa, meghat6rozza a k6z6rdek( adatok megismer6s6re i16nyu16

ig6nyek teljesit6s6nek rendj6t.

1 .2. A Szab6lyzal tArgyi hat6lya kiterjed a T6rsas6g drltal kezelt kdzerdekti adatok 6s

a koz6rdekb6l nyilv6nos adatok teljes kor6re.

1.3. A szab6lyzatban hasznalt fogalmak tekintet6ben az inform6ci6s 0nrendelkez6si
jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011.6vi CXll. t0rv6ny (tov6bbiakban:

lnfotv.) 6rtelmez6 rendelkez6sei az irdnyad6k.

2. Kciz6rdekii adatok ktire 6s nyilv6nossaga

2.1. A T5rsas6g az lnfotv.-ben meghat5rozott terjedelemben honlapj6n kdzz6teszi,

tovdbbdr erre ir6nyul6 ig6ny eseten jelen szabAlyzal3. pontj6nak rendelkez6sei szerint

hozz6f6rhet6v6 teszi a tev6kenys6g6vel kapcsolatos k6z6rdek( adatokat.

2.2. A T6rsasdrg lehetov6 teszi, hogy a kezel6s6ben l6vo k0zerdekLl adatot a

jogszabdlyi felt6teleknek megfeleloen eloterjesztett k6z6rdek( adatigenyl6s alapj6n

b6rki megismerhesse, kiv6ve, ha az adal megismer6s6t tdrv6ny nem teszi lehetov6.

3. A k<iz6rdekfi adatok megismer6s6re ir6nyul6 ig6ny 6s teljesit6se

3.1. A kdzerdekLl adat megismer6s6re ir6nyulo ig6nyek beny[.it6s6nak m6dja

Ir6sban: Deponia Nonprofit Kft. 8000 Sz6kesfeherv6r-Csala,
P6nzverovolgy, Hrsz: 020087/8 S6+haz+er3. postacimen
Elektronikusan: adatvedelem@deponia.hue-mailcimen
Sz6ban,ir6sban a t6rsas6g szekhely6n(Sz6kesfeh6rv6r, S6+h6z-+er
$Honv6d utca 1.) m+ik6det ijgyf6lszolg6lat6n Ugyf6lfogad6si id6ben, a nyitva
tart6s aktu6lis idopontja a www.deponia.hu weboldalon ta16lhat6)
Telefonon +36221507419

A sz6beli ig6nyek el5terjesztes6t minden esetben hivatalos feljegyz6sben kell
rdgzlteni (FNY 90 Kdzerdek0 adatig6nyl6).

3.2. Az igenyek a 3.1. pontban foglalt b6rmely m6don benytjthat6k, de azoknak
minden esetben tartalmazniuk kell az igenylo nev6t, nem term6szetes szemely igenylo

eset6n megnevez6s6t, valamint azt az elerhetoseget, amelyen szAmAra az

adatig6nyl6ssel kapcsolatos b6rmely t6j6koztat6s 6s 6rtesit6s megadhat6.

3



3.3. A k0z6rdekti adatig6nyl6seket iktat6st kovetoen halad6ktalanul az Ugyvezeto

r6sz6re kell tov6bbitani.

Az adatvedelem@deponia. hu cimre 6rkezo levelek 6rkezteteseert az adatv6delmi
asszisztens felel; aki koteles naponta ellenorizni az ide 6rkezett adatigenyleseket,
majd iktat6sra 6tadni a t6rsas6g Titk6rs6g6ra, amely szign6lAst kovetoen kdteles azt
az adatv6delmi asszisztensnek, illetve az adatv6delmi tisztvise16nek tov6bbitani.

3.4. A koz6rdek( adatigenylest az iktatest kovet6 5 napon belUl meg kell vizsg6lni
abb6l a szempontb6l, hogy

az adatigenyl6s megfelel-e az lnfotv.-ben foglaltaknak,
az igenyelt adatok pontosan beazonosithat6k-e,
az ig6nyelt adatok koz6rdekU, vagy kozerdekbol nyilv6nos adatnak minosUlnek-
e,

megtal6lhatok-e a T6rsas6g honlapj6n,
az igbnylo 6ltal kert m6don vannak-e t6rolva a T5rsas6gn6l, vagy feldolgoz5suk
szUks69es-e, - az ig6nylo elerhetosege tisztAzotte,
a t6j6koztat6st milyen form6ban, m6don k6ri,

az adatszolg6ltat6s teljesit6se okoz-e a T6rsas6gnak kulon koltseget, ha igen,

akkor ennek megt6rltes6t az ig6nylo v6llalja-e.

3.5. Ha az igbny az elozetes vizsg6lat alapj6n a k6rt m6don nem teljesitheto, az
ig6nylovel - elsosorban e-mailben - fel kell venni a kapcsolatot, 6s a hiAnyz6 adatokra
vonatkozoan nyilatkozatt6telre kell felhivni, illetoleg az adatig6nyl6s pontositaset kell
k6rni az ig6ny be6rkez6s6t koveto 8 napon belUl. A kapcsolatfelv6telt a gazdas6gi

igazgat6 6ltal kijelolt felelos v6gzi.

3.6. Amennyiben az adatig6ny teljesit6se kolts6ggel jdr, 0gy az igenylotol egy6rtelmU

nyilatkozatot kell k6rni a tekintetben, hogy a kolts6gek ismeret6ben fenntartja vagy
m6dositja-e igeny6t. A koltsegvisel6si nyilatkozat bekerese a gazdas6gi igazgat6 6ltal

kijelolt munkav6llalo feladata.

Az ig6nylo a kapott t6j6koztalAs k6zhezvetelet kdveto 30 napon belUl nyilatkozik arr6l,

hogy az igenyleset fenntartja-e. A t6j6koztat6s megt6tel6tol az ig,bnyl6 nyilatkozatAnak
az adatkezelohoz val6 beerkez6s6ig terjedo idotartam az adatig6nyles teljesit6s6re
rendelkez6sre 6llo hat6ridobe nem szdmit bele. Ha az igenylo az igeny5t fenntartja, a

kdlts6gt6rit6st az adalkezelo dltal meg6llapitott, legal5bb 15 napos hat6ridoben
koteles az adatkezelo 16sz6re megfizetni.
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3.7. Az ig6nyt el kell utasltani, ha annak teljesit6s6t a torv6ny kizArja, a kert adatok
nem koz6rdek[i adatok, vagy nem kdz- erdekbol nyilv5nos adatok, illetoleg, ha az
ig6nylo nem adta meg a 3.2. pontban megjeldlt adatokat. Az ig6ny teljesit6s6nek
megtagad6s5rol, annak indokaival, az igenylot a tdrv6ny alapj6n megilleto jogorvoslati

lehetosegekrol valo t6j6koztatdssal egyUtt, az ig6ny be6rkez6s6t koveto 15 napon

belUl ir5sban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si cim6t koz6lte - elektronikus
lev6lben kell 6rtesiteni. Az ertesltest a gazdasdgi igazgato 6ltal kijeldlt felelos v6gzi.

3.8. Az ad atszolg6ltat6st a koz6rdek( adat megismer6s6re i16nyulo ig6ny beerkezes6t
koveto legrdvidebb ido alatt, legfeljebb azonban '15 napon bel0l kell teljesiteni. Ha az

adatig6nyl6s jelentos terjedelmfi, illetve nagysz6mI adatra vonatkozik, vagy az
adatigenyl6s teljesit6se a T6rsas6g alaptev6kenys6genek elldtt6sAhoz szUks6ges

munkaeroforr6s ar6nytalan m6rt6k( ig6nybevetelevel j6r, a hatArid6 egy alkalommal
15 nappal meghosszabblthat6. Errol az ig6nylot az igeny be6rkez6s6t koveto 15 napon

belirl t6j6koztatni kell

3.9. Az adatszolg6ltat6snak - lehetos6g szerint - az igenylo Altal kivAnt technikai
eszk1zzel 6s modon kell eleget tenni (postai lev6lben, telefaxon, e-mailben, cd-n). A
be6rkezett ig6ny szerinti adatok osszegytijteset, illetve a jelen pont szerinti tov6bbitdst
a gazdas6gi igazgato 6ltal kijel6lt felelos vegzi.

3.10. Ha az igeny csak r6szben teljesitheto, az ig6nylot t6jekoztatni kell a

nyilvanossegra hozatalban korl6tozott adatok kdrerol 6s megismerhetos6g6nek
mod.l6rol. Az adatszolg5ltatas soran kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy ha a
koz6rdekfi adatot tartalmazo dokumentum az ig1nylo 6ltal meg nem ismerheto adatot

is tartalmaz, akkor a m6solaton a meg nem ismerheto adatot felismerhetetlenn6 kell

tenni. Errol t6jekoztat6st tesz a gazdas6gi igazgato 6ltal kijelolt felelos.

3.11. Az adatv6delmi asszisztens nyilv6ntartdrst vezet a napt6ri 6vre vonatkoz6an

-a T5rsas5ghoz be6rkezett teljesitett adatigenyl6sekrol valamint
az elutasitott koz6rdek( adatigenyekrol.

A nyi lv6 nta rt6s tarlalmazza:
- az Ugyirat iktat6szamat;
- az adatig6nyles t6rgy6t;
- az adatig6nyl6s be6rkez6senek idopontj6t;
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az adatig6nyles teljesit6s6nek idopontj6t vagy
az adatigenyl6s elutasit6s6ra 6s az elutaslt6s okira vonatkoz6 adatot

4. Adatv6delmi e16irSsok

A koz6rdek( adatig6nyl6s alapjen t6rt6n6 adatszolgdltat6s eset6n az adatigenyl5
szem6lyazonosit6 adatai csak annyiban kezelhetok, amennyiben az igeny

teljesit6s6hez - bele6rtve az esetleges kolts69ek megfizeteset is - elengedhetetlen0l
szuks6ges.

5. Az adatszolg6ltatSs ktilts6ge

5 l Amennyiben az adat

lnfetv, 29,S (3) (6) bekezd6eei alapjSn, A Tdrsas6g az adatig6nyl6s teljesit6seert -
az azzal kapcsolatban felmer0lt k0lts6g m6rt6keig terjed6en - kdlts6gt6rit6st 6llaplthat
meg akkor, ha a felmerUlt kdltseg m6rt6ke meghaladja a k6zerdek( adat ir6nti ig6ny

teljesit6s66rt meg6llapithat6 kdlts6gterit6s mert6k6r6lsz6l6 30112016. (lX. 30.)

Korm. rendeletben meghat6rozott, koltsegt6rit6sk6nt meg6llapithat6
legalacsonyabb 6sszeget, azzal, hogy az igy meghat6rozott k6lts6gt6rit6s 6sszege

ekkor sem haladhatja meg a korm6nyrendeletben meghat6rozott legmagasabb

0sszeget.

m6rt6k6t,

5.3.2. A kolts6gt6rit6s osszeg6t sz6mla alapj6n 6tutal5ssal vagy k6szp6nzben,
hAzip6nztAri befizet6ssel kell megfizetni. Atutal6ssal tdrten5 fizet6s eset6n m6r a
kolts6gek megt6rit6se elott teljesithet<i az adatszolg6ltat6s r6szUnkrol a '15 napos
teljesit6si kotelezetts6g miatt.
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