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A MiReHuKoz Nonprofit Kft. kozerdeku adatok
megismeresere iranyulo igenyek
teljesiteserol szolo szabilyzata 2. sz. modositlsa
(valtozasokkal egyseges szerkezetben foglalva)
Az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny
26.§-37/B.§ alapjan az alabbi szabalyzat keriil kiadasra a kOzerdekii adatok megismeresere iranyulo
igenyek teljesiteser61:

1. A kozerdekii adatok megismeresere iranyul6 kerelem teljesitesere vonatkoz6 eljards a kerelem
benyiljtasaval indul.
2. A kozerdekii adat megismerese irant barki- barmely termeszetes, jogi vagy jogi szemelyiseggel
nem rendelkezo szervezet (tovabbiakban kerelmezo) kerelmet nydjthat be a MiReHuKoz Nonprofit
Kft-hez. A kerelem benyujtasa szoban, irasban ill. elektronikus itton (szemelyesen vagy postai
Eton) tortenhet.
3. A szobeli kerelem csak szemelyesen terjesztheto elo, telefonon torten eloterjesztes nem
lehetseges. Szemelyesen eloterjesztett kerelem eseten, annak dokumentalasa es pontos teljesitese
erdekeben az I.sz. Melialet szerinti kozerdekii adat megismerese iranti kerelemre vonatkozo
formanyomtatvanyt kell kitolteni es alairni, amely a MiReHuKoz Nonprofit Kft. adatvedelmi
felelosnel vagy a honlapon erheto el. A kitoltott nyomtatvanyt az adatvedelmi felelOsnek kell atadni
vagy elektronikus uton
4. trasban, vagy elektronikusan benyftjtott kerelem eseten a MiReHuKoz Nonprofit Kft adatvedelmi
felelosenel, vagy honlapjan elerheto I. sz. Mellekletben talalhato formanyomtatvany kitoltesevel,
tovabba a kitoltott nyomtatvany adatvedelmi felelosnek val6 atadasaval, vagy elektronikus futon
valo megkiildesevel nyilik lehetOsege kerelmezOnek a kerelem teljesitesere vonatkozo eljaras
meginditasara.
5. A kozerdekii adat megismeresere irdnyuM kerelemnek a MiReHuKoz Nonprofit Kft., az igeny
beerkezeset kovete lehetii legrovidebb idd alatt, de legfeljebb 15 napon belul tesz eleget.
6. Ha az adatigenyles jelentos terjedelmii, illetve nagyszamii adatra vonatkozik, a 15 napban
meghatarozott hatarido egy alkalommal 15 nappal meghosszabbithato. Errol az igenylot az igeny
kezhezvetelet koveto 8 napon beltil tajekortatni kell.
7. Betelcintesre a MiReHuKoz Nonprofit Kft. hivatali helyisegeben, munkaid6ben az adatvedelmi
felelossel elore egyeztetett idopontban kertilhet sor. A betekintes soran a kerelmez6 az adatolcrol
feljegyzest keszithet, ill. azokrol masolatot kerhet. Ennek megtOrtenterol feljegyzest kell kesziteni.
7.1. A masolatot a kerelmez6 az alabbiak szerint kerheti:
- papir alapon,
- szamitastechnikai adathordozon (CD),
- elektronikus levelben.
7.2. Ha a kerelmez6 csak szobeli tajekortatast ker, ennek telly& az iraton rOgziteni kell. Egyeb
esetekben a tajekortatasnak a kerelmezo altal igenyelt technikai eszkozzel es modon kell eleget
tenni.

7.3. Az adatok atadasa szemelyesen vagy nem szemelyes atvetel eseten: postai ill. elektronikus Aton
tortenhet.
7.4. Ha a kerelem csak reszben teljesitheto, a kerelmezot tajekortatni kell a nyilvanossigra
hozatalban korlatozott adatok korerol es megismerhetosegenek modjar61.
7.5. A kerelem teljesitesenek megtagadasirol, annak indokaival egyiitt 8 napon behil irdsban
ertesitik a kerelmezot.
A kerelem teljesitesenek megtagadasarol sz616 tajekortatonak tartalmaznia kell:
- a kerelem teljesites megtagadasanak tenyet, valamint a megtagadas indokat,
- es a jogorvoslatrol szolo tajekortatast.
A kerelem teljesitesenek megtagadasa eseten a kerelmezot tajekortatni kell, hogy a kozerdekii
adatra vonatkoz6 kerelem elutasitasa miatt birosaghoz, tovabba a Nemzeti Adatvedelmi es
Informacioszabadsag Hatesaghoz fordulhat.
A kerelem teljesitesenek megtagadasat meg kell indokolni, megjelolve, hogy az informaci6s
onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo torveny mely rendelkezese alapjan lett
megtagadva az adatszolgaltatas.
7.6. A kerelmezo a felvilagositas megtagadasat61, de legkesobb az arra nyitva allo hataridotol
szamitott 30 napon beliil fordulhat a lak6helye vagy tartozkodasi helye szerint illetekes
torvenyszekhez.
8. A masolat kesziteseert es az adatkozlessel faro egyeb sziikseges koltsegekert (pl.: postazasi
koltseg, CD irds) allapithato meg aranyos koltsegterites.
8.1. A kerelmezii az adatok igenyleseert MiReHuKoz Nonprofit Kft. UniCredit Bank altal vezetett
10918001-00000044-94720002 szamii bankszamlajara torten atutalassal tehet eleget koltsegteritesi
kotelezettsegenek.
8.2. Papir alapu masolat eseten, tovabba CD/DVD-re torten rogzites vagy elektronikus iizenetben
kiildott adatszolgaltatas eseten 200 Ft/oldal+AFA a koltsegterites osszege.
8.3. Amennyiben a kerelmezo elektronikus adathordozon igenyli a teljesitest CD/DVD-re tOrteno
rogzites eseten adathordozonkent 300.-Ft+AFA kerul felszamitasra.
8.4. A MiReHuKoz Nonprofit Kft. Ogyvezetoje indokolt esetben elrendelheti az adatszolgaltatas
koltsegmentes teljesiteset.
Jelen szabalyzat 2. modositasa 2016. oktober 06.-an lep hatalyba.
Miskolc, 2016. okt6ber 05.

Waal-Alfa Nonprofit Kft.
3518 Miskolc, Ereny6 u. 1.
Acloszim: 24676658-?

ajoros Robert
tigyvezeto

1. melleklet
Kerelem kozerdekil adat megismeresere
FIGYELEM! Az adatkeronek csak az firlap
1-4. rovatait kell
kitoltenie, az 5-6.
rovatokat az adatvedelmi felelos tolti ki!

1. A kert kozerdekii adat meghatirozasa, leirisa:

2. A kozerdekii adatok igenleseN el kapcsolatos feladatok:

A kozerdeku adatokat (csak az egyik lehethseget je101je be, X-el jeloljon!):
- szemelyesen, csak az adatok megtekintesevel kivanom megismerni
- szemelyesen, az adatok megtekintesevel kivanom megismerni es masolatot is kerek
- csak masolat formajaban igenylem

A masolat (csak az egyik lehethseget je101je be, ha masolatot ker, X-el jeloljon!):
- papiralapo legyen
- szamitogepes adathordozo legyen/adathordozo (csak az egyiket jelolje meg): CD DVD
- elektronikus level legyen
A masolat atvetelenek modja (papir es szamitogepes adathordoz6 eseteben) (csak az egyik lehetoseget
jelolje be,X-el jeloljon ):

- szemelyesen kivanom atvenni
- postai ilton kerem

3. Nyilatkozat a koltsegek viselesertil:
Alulirott nyilatkozom, hogy az adatszolgaltatassal kapcsolatos koltsegek megfizeteset vallalom: a
honlapon a kozzetett bankszamlaszamra torteno atutalassal megfizetem az adatigenyles dijat, es a
befizetesrol szoki bizonylatot (csak az egyik lehetOs4et jelolje meg, X-el jeloljon):
- szemelyes atvetel eseten magammal viszem bemutatisra
- postai uton torteno atvetel eseten postai utanvet formajaban teljesitem
- elektronikus levelben torteno atvetel eseten elozetesen a beszkennelt bizonylatot az adatfelelosnek
elektronikusan elkiildom

4. Szemelyes adatok

Hozzajarolo NYILATKOZAT
szemelyes adatok megismeresehez es kezelesehez

En
hozzajdrulok MiReHuKoz Nonprofit Kft.
(tovabbiakban: Adatkezelo) reszere fenti szemelyes adataim kezelesehez, az alabbi feltetelekkel.
Az adatkezelesre az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011.
evi CXII. torveny rendelkezesei az iranyadOak. Az adatszolgaltatis onkentes.
Az adatkezeles celja: a kozerdekii adatok megismeresere iranyulo kerelem teljesitesere vonatkozo
eljards soran Adatkezelo Altai vallalt szolgaltatasok es kOtelezettsegek teljesitese, jogok
ervenyesitese, az iigyfel, azonositisa, az Ugyfellel yak) kapcsolattartas es kommunikacio.
Az adatok megismerhetosege: a kerelmezo adatait kizarolag a kozerdekii adatok megismeresere
iranyulo kerelem teljesitesere vonatkozo eljaris soran es kizarolag az eljardsban resztvevo
szemelyek ismerhetik meg.
Az adatkezelok szemelye: a kozerdekti adatok megismeresere iranyulo kerelem teljesitesere
vonatkozo eljaras soran kizarolag az adatvedelmi felelos vagy az Adatkezelo informacies jogokkal
foglalkozo munkatarsa, valamint a felettes vezeto, szakterilleti vezeto, illetve a munlcaltatoi jogkort
gyakorlo vezeto vesz reszt.
Az adatkezeles idotartama: a szemelyes adatok kizarolag a kerelem benyajtasatol az
adatszolgaltatas teljesiteseig kezelhetoek.
Hozzajarulok, hogy az Adatkezelo reszemre postai Uton levelet, elektronikus uton e-mailt kiildjon.
Ezen hozzajdrulo nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely reszere torten
atadasfira, ez a torvenyben in kivetelekkel kizarOlag az ellizetes hozzajarulasommal tortenhet. Jelen
hozzajarulo nyilatkozat barmikor korlatozas, feltetel es indokolas nelkiil visszavonhato. Kijelentem,
hogy ezen hozzajarulasomat onkentesen, minden kiilso befolyas nelktil, a megfele16 tajekortatas es
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek ismereteben tettem meg.
Kelt,

,

Nyilatkozatteva alairasa

ev

honap .... nap

A fenti hozzajdrule nyilatkozata alapjan adatkezelesbe venni kivant szemelyes adatok:
Nev
Lakcim:
E-mail cim:
Telefonszam:
Egyeb megjegyzes:

Alulirott alairdsommal hitelesitem, hogy az altalam kozolt szemelyes adatok a valosagnak
mindenben megfelelnek.

Nyilatkozattevii alairasa

A szemelyes adatokra vonatkozo resz csak addig kezelheto, amig az adatszolgaltatist nem
teljesitettek. Azt kovetifien a 4. rovatban szereplo szemelyes adatokat a kerelemrol
haladektalanul le kell vilasztani, es meg kell semmisiteni!

FIGYELEM! Az ezen az oldalon szereplo adatokat az adatvedelmi felelos tolti ki!
5. Eszrevetelek, feljegyzesek az adatkozles teljesiteserol:
A kerelem beerkezesenek id6pontja:
Az adatelokeszito neve, beosztasa:
Az adatkozles teljesitesenek idopontja
A felmeriilt koltseg osszesen (brutto, Ft.):
A koltseg megfizetesenek modja es idopontja:

6. Feljegyzes a kerelem elutasitisarol, az elutasitas oka:

A kerelem elutasitasanak id6pontja:

