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e tVVÍnW Nyíregyházi Városúzemelteű és Vagyonkezelő Nonproftt Kft" (a
továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 /679 rendelete
(2016. ápri|is 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelm éről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
9S/46/EK rendelet hatályon kívül helyezóséről (általános adawédelmi rendelet, a
továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tójékoztaüa, ielen tájékoztaűval és
folyamatleíróssal Ónt, hogy az adatkezelés részesévé vált,

Az ADATKEZELó PoNTos MEGNEVEzÉsE, ELíiRHETósÉGEl:
név: NYÍRW Nyíreglházi Városüzemeltető és Va5lonkezeló Nonprofit l(ft.
székhely: 4400 Nfireryháza, Tii;zér u.2-4.
postacím: 4400 Nflreryháza,Tüzér u. 2-4.
honlap: http://nyirw.hu/
központi e-mail cím: varosuzemeltetes@nlrw.hu
központi telefo nszám: +36-42f54B 460
vezető tisztségviselő: Petró Árpád üg5rvezető

Az ADATKEZELó ADATVÉDELM! TlszTvlsELő|ÉNEK (NEVE És) ELÉRHETóSÉGEI
L-Tender Adawédelmi és Információbiztonsági Szolgáltatások Zrt.
e-mail cím: adawedelem@nyirwhu

Az ADAToK FoRR]ísA:
A Társaság szerződéses partnere, aki az Ön munkáltatója.

AZ ADATKEZELÉS FOLYÁMATÁNAK LEÍRÁSAi
Amennyiben a Társaság szerződést köt jogi személlyel ery tevékenység vagy szolgáltatás
ellátására, úgz a két fél kö zöítt szerződésben megadhatja az Ön nevét, céges e-mail címét
és céges telefonszámát a két fél közötti kapcsolattartás biztosítása érdekében.

A szerződéseket a Társaság papíralapon és elektronikusan tárolja amelyhez csak az arra
j ogosultak fórhetnek hozzá.
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, m€gteszi továbbá mindazon technikai
és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az e$léb adat-, és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek, Az adatokat védi a jogosulatlan
hozzáíétés, megváltoztatás, továbbíás, nyilvánosságra hozatal, törlés vag1i'

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az ADATKEZELÉs cÉLJA:
A Társaság által nyújtott tevékenység működtetése körében a szerz ődéskötéstmegelőző
lépések megtétele, a szerződések megkötése és teljesítése. Szerződés teljesítése
érdekében a jogi személy szerződéses partner által megadott kapcsolattartók adatainak
kezelése.

Az ADATKEZELÉS JoGÁJllPJA:

|ogi személyekkel kötött szerződés esetén a kapcsolattartói adatok vonatkozásában:
GDPR 6. cikk [1] fl az adatkezelés az adatkezeló vagy e5l harmadik fél (partner cég]
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.



KEZELT ADAToK KÖRr:

Jogi személy szerződéses partner kapcsolattartóiára vonatkozóan: név, céges
telefonszám, céges e-mail cím.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓX ÉS aZ ÁDÁTFELDOLGOZÁSI MŰVELET
MEG|ELÖLÉSEr
A Társaság az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be,

Az ADATKEZELÉS soRíN Az ADAT Az ÁLíBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉszÉRE, A MEGIELöLT
JOGÁIAPPÁL K3RÜL TOVÁBBÍTÁSRA|
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja" ám felhívja az érintettek
figyelmét, hogr személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja
jogszabá|y. Amennyiben bíróság vag5r hatóság jogszabályban rögzített eljárása során
személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, ú5l a Társaság jogszabályi
kötelezettségét teljesíwe, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság
rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLIÍSÁNÁX IDÓTARTAMÁi
A szerződés megszúnését követő 8 év [a számvitelről szóló 2000. éü C. törvény 169.§).

AUTOMAT|ZÁLT DÖNTÉSHOZATÁL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az ÉruNTETTl JoGGvÁKoRLí§RA voNATKozó szABÁLyoKl

A Társaság tájékozta§a, hogl a GDPR atapján Ön, szemé|yazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési |ehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat
tekintetében:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatainak törlését IGDPR 17. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feltételek eseténJ,

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását
- tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai
és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egréb adat-, és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a iogosulatlan
hozzáíéréq megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagl.
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés e|len,

A Társaság törekszik arra, ho5r az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR
által meghaározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör,
átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, ülágos és közérthető legren.

Amennyiben jelen tájókoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban
meghatározott jogaival úgl, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi
tisztviselőhöz címzeü jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetóségén. Amennyiben Ön



azonban szóbeli táiékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a
Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatast szóban is megadhatja, ha a
tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak Minden más esetben az
igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétól számított legkésőbb egy
hónapon belül tá|ékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum
további két hónappal hosszabbíthatjuk meg ha a kérelem összetettsége va§ az

aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolia, ellenben erről a kérelem
kézbezvéte|éről számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére va$z az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vary választása szerint a

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmé! hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadia be a Hatóság ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordul! de nem intézkedtünk a kérelmére
vaw az intézkedésünket nem fogadta el. |avasoljuk ezér! hory először Társaságunkkal
verye fel a kapcsolatot!


