
 
 

TÁJÉKOZTATÓ  

a személyes adatkezeléssel érintettek részére hulladékgyűjtő edényzet kiosztása során  
 

A településen a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert 

KEHOP 3.2.1.-15-2016-0001 azonosító számú „Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” 

megnevezésű projekt keretében a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény szerinti 

ingatlanhasználók részére elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő 

edényzet kiosztása történik, melyben az önkormányzat vállalta a kiosztás feladatát.   

Ehhez, valamint az átvétel elismertetésének biztosítása érdekében a területileg illetékes 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató (mint adatkezelő) személyes adatokat biztosít az 

Önkormányzat(mint adatfeldolgozó) számára. 

 

Adatkezelő:  

Adatkezelő megnevezése:  Vertikál Közszolgáltató Nonprofit ZRT. 
Adatkezelő címe: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. 
Adatkezelő e-mail címe:  info@vertikalzrt.hu 
Adatkezelő képviselője:  Madarász András vezérigazgató 
Adatkezelő képviselőjének telefonszáma:  +36-22-576-070, 06-22-366-029 

 

Adatfeldolgozó:  

Adatkezelő megnevezése:  Ete Község Önkormányzata 
Adatkezelő címe:  2947 Ete Kossuth u. 69. 
Adatkezelő adószáma:  15387068-1-11 
Adatkezelő e-mail címe:  polgarmester.ete@rednet.hu 
Adatkezelő képviselője:  Gyüsziné Rohonczi Anita 
Adatkezelő képviselőjének telefonszáma:  +36 -34-387-644 

 

Adatfeldolgozó, adatvédelmi tisztviselő 
neve:  Dr Kampfmüller Sándor 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  kampfmuller @t-online.hu 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma :  +36 70 335 2119 

Adattovábbítás címzettje: adattovábbítás nem történik 
 
 

Az adatkezelés 

1. célja: a kiosztandó hulladék tároló edényzet átadása a jogosultak részére 
2. tárgya: a kiosztandó hulladék tároló edényzet átadásához szükséges személyes adatok  

kategóriáinak megnevezése, a személyes adatok tartalmának feltöltése nélkül, az 
adatfeldolgozói nyilvántartás részét képezi  

3. jogalapja:  

• az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése e) pont szerint az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 



• a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 35. §  (1) A települési önkormányzat 
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:  
c)az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a 

közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggközszolgáltatási 

díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 

ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes 

személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó további 

rendelkezéseket. 

4. érintett személyes adatok kategóriái: ingatlanhasználó neve, címe és aláírása, 
ingatlanhasználó meghatalmazottja neve, címe, aláírása, átvételhez személyi igazolvány és 
lakcím kártya megtekintése 

5. a fenti adatokat az adatfeldolgozó  jogosultsággal rendelkező alkalmazottja(i) ismeri(k) meg,  
6. adatok megőrzési időtartama, megőrzés időtartam meghatározásának szempontja : az 

adatfeldolgozó csak és kizárólag az edényzet kiosztásának idejére kezeli a fenti adatokat, az 
edényzet kiosztásának kezdeti dátumától számított maximum 2 hónapig, majd azokat 
visszaszolgáltatja az azt átadó adatkezelő részére. 

 
Vonatkozó jogszabályok  
Az érintett személyes adatainak kezelése során az általános adatvédelmi rendelet és az Info tv.  
rendelkezései az irányadóak, valamint a Naih ajánlásai, a 29 cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 
iránymutatásai, továbbá az Adatkezelő közhatalmi tevékenységét számos jogszabály írja elő. 
 
Az adatkezelési tájékoztató elektronikus formában a www.ete.hu honlapon, papír alapon a Ete 
Község Önkormányzata 2947 Ete Kossuth u. 69. sz. alatti épületében olvasható.  
 
 
Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlása:  
Érintettet az általános adatvédelmi rendelet és Infotv. alapján megillető jogok: 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

2. Hozzáféréshez való jog 

3. Helyesbítéshez való jog 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

5. Törléshez való jog 

6. A tiltakozáshoz való jog 

7. adathordozhatóság joga 

8. Az érintett Jogai érvényesítése végett benyújtott kérelmek elbírálása 

Az adatkezelő elősegíti az érintett fent leírt jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az érintett fent leírt 
jogok gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet  a fent leírt jogokkal kapcsolatban kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván 
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 
(2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.  
 



Előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése 
Az adatkezelő az általa illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján az adatfeldolgozó által 
végzett műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsájtja a következő adatokat: 
Tervezett adatkezelés célja: adatkezelés pontban felsorolva 
Tervezett adatkezelés jogalapja: adatkezelés pontban felsorolva 
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: adatkezelés pontban felsorolva 
A megőrzés időtartam meghatározásának szempontjai: adatkezelés pontban felsorolva 
A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit ZRT. 
Az adatkezelés körülményeivel összefüggő további érdemi tények ismertetése: 
Az érintett személyes adatainak kategóriái: adatkezelés pontban felsorolva 
 
A tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás 
tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül 
szükséges. 
 
Az Érintettek hozzáférési jogának  érvényesülése 
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja 
arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve megbízásából vagy rendelkezése alapján 
eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. 
Kezelt személyes adatok forrása: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit ZRT. 
Az adatkezelés célja : adatkezelés pontban felsorolva 
A kezelt személyes adatok köre: adatkezelés pontban felsorolva 
Tervezett adatkezelés jogalapja: adatkezelés pontban felsorolva 
 
Adatvédelmi incidens hatásai és azok kezelésére tett intézkedések:  

Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan 
korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges, amely 
adatkezelésről az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet. 

Helyesbítéshez való jog érvényesülése 
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából 
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok 
helytelenek vagy hiányosak azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve az adatkezelés 
céljával összeegyeztethető, az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozatával 
kiegészíti 
Ha az adatkezelő a meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a 
helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett 
személyes adatot továbbította. 
 
Törléshez való jog  
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes 
adatait: 

a. az adatkezelés jogellenes 

b. a célja megszűnt 

c. a kezelésére meghatározott időtartama eltelt 

d. jogalapja megszűnt és nincs másik jogalapja a kezelésnek  

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  



Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő meghatározott 
adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést  

a. ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 

b. az adatok törlésének lenne helye, de az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit. 

c. az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárásokhoz 

d. az adatok törlésének lenne helye de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az 

adatok megőrzése szükséges   

Az érintett kérelmére az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok 
helyesbítésére, törlésére, korlátozásra vonatkozó kérelmét elutasítja az érintetett írásban 
haladéktalanul értesíti. 
 
Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatban bármikor tiltakozhasson személyes 
adatainak, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
adatkezelése esetében,  adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges,  
 
Adathordozhatósághoz való jog 

1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
2)    Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 
 
Hozzájárulás visszavonása  
 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
Adatvédelmi incidens 
Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetett az 
adatvédelmi incidensről. 
 
Jogorvoslat  
Információ, panasz  
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, 
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat.  

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pataki Renáta 

Elérhetősége: adatvedelem@vertikalzrt.hu 
 
 
 
 



Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó adatvédelmi tisztviselő:  

Adatvédelmi tisztviselő neve:  Dr Kampfmüller Sándor 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  kampfmuller @t-online.hu 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma :  +36 70 335 2119 
 

 

Károkozás  
1) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.  

2) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott előírásokat megsérti és ezzel 
más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat 
követelhet.  

3)  Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 
jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  
 
Panasz ügyintézése a Hatóságnál  
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet 
panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az 
érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben 
megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 
 
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett  

a. a Hatóság vizsgálatát kérheti, az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából 

(Hatóság elérhetősége pont alatt ) 

b. a Hatóság adatvédelmi hatósági vizsgálatát kezdeményezheti amennyiben az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó hordozhatóság való jogát megsértette 

c. az általános adatvédelmi rendelet vagy az Info. tv. rendelkezéseit megsértette.  

d. az érintett az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó az általános adatvédelmi rendelet vagy az Info tv. 

rendelkezéseit megsértette.  

A Hatóság elérhetősége:  
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 



 
 
 
 
 
 
 


