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Adatkezelési tájékoztató 

a „Lakossági azbesztmentesítési pályázattal” kapcsolatos személyes adatok kezeléséről  

 

1. Adatkezelő 

 

Adatkezelő neve: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

A gazdálkodó szervezet címe: 1036 Budapest, Lajos u 103. 

Adatvédelmi tisztviselő neve Dr. László Tünde Hilda 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége tunde.laszlo@nhkv.hu 

 

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre  

  

2.1 Pályázat benyújtása, elbírálása, támogatás megítélése 

  

kezelt személyes adatok köre és forrása  az adatkezelés célja  

Természetes személyt azonosító adatok (Név, 

születési hely, születési idő, anyja neve) NHKV 

vevő azonosító szám, szolgáltatás (elszállítási) 

cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás. 

  

A személyes adatok kizárólag az érintettől 

származnak. 

  

  

NHKV Zrt. az ITM Tiszta Ország Program 

keretében támogatást kapott 

KGEF/1609/2021-ITM_SZERZ Támogatói Okirat 

alapján végzett lakossági azbesztmentesítés (a 

továbbiakban: Projekt) kapcsán történő: 

- pályáztatás 

- pályázat elbírálása 

- támogatás megítélése 

- a pályázat céljainak megvalósítása 

valamint az ezekhez szükséges adatkezelés 

 

2.2 Hulladék elszállítása, lerakása, ártalmatlanításra átadása 

 

kezelt személyes adatok köre és forrása  az adatkezelés célja  

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletének megfelelő szállítási lap 

adattartalma (Természetes személyt azonosító 

adatok: Név, cím, telefonszám, adóazonosító 

jel, aláírás. 

  

A személyes adatok kizárólag az érintettől 

származnak. 

NHKV Zrt. az ITM Tiszta Ország Program 

keretében támogatást kapott 

KGEF/1609/2021-ITM_SZERZ Támogatói Okirat 

alapján végzett lakossági azbesztmentesítés (a 

továbbiakban: Projekt) kapcsán történő: 

Hulladék elszállítása, lerakása, 

ártalmatlanításra átadása 
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2.3 Közfeladat  

kezelt személyes adatok köre és forrása  az adatkezelés célja  

NHKV Vevőazonosító számmal rendelkező 

ügyfelek természetes személy azonosító adatai: 

Név, születési hely, születési idő, anyja neve 

NHKV vevő azonosító szám,  

  

A személyes adatok kizárólag az érintettől 

származnak. 

  

  

GDPR* 6. cikk (1) e) pont az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges (közfeladat ellátása). a 2012. évi 

CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban) 

Ht. 38.§ (3)-ben foglalt kötelezettségeknek 

megfelelően 

 

Automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés és profilozás az adatkezelés során nem történik.  

  

3. Az adatkezelés jogalapja  

  

Az adatkezelés a 2.1 pontban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1  (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Az adatkezelés a 2.2 pontban a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint. Az 

adatkezelés a 2.3 pontban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul az NHKV Zrt. közérdekű 

feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

(továbbiakban) Ht. 38.§ (3)-ben foglalt kötelezettségeknek megfelelően. 

 

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta 

az adatkezelő rendelkezésére 

  

Minden személyes adatot a pályázók szolgáltatnak az Adatkezelő részére. Az adatkezelő az érintett 

által rendelkezésére bocsájtott adatokat összeveti a saját nyilvántartásában az érintettről tárolt 

adatokkal. Az adatkezelő saját nyilvántartásának adatai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól 

származnak.  

Az érintett által benyújtott „Meghatalmazáson” a meghatalmazott személyi azonosító adatai és az 

ügyleti tanuk neve és aláírása is megtalálható. 

  

  

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).  



3  
  

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái2  

  

Az adatkezelő részére a pályázat benyújtásához szükséges regisztrációs felületet adatfeldolgozója, a 

Molaris Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B épület 5. 

emelet) biztosítja.  

Az azbeszthulladék elszállítására az Adatkezelő adatfeldolgozót fog igénybe venni, amelynek 

kiválasztása jelenleg folyamatban van. A szerződés megkötését követően nyomban, még az 

adatátadás megkezdése előtt az Adatkezelő közzéteszi az adatfeldolgozó adatait. 

 

Az NHKV Zrt. a jelen pályázat kapcsán kezelt személyes adatokat, mind a támogatási forrást nyújtó 

Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (vagy jogutódjának), mind pedig a jogszabályok alapján 

a támogatás felhasználására ellenőrzésre jogosult szervek részére továbbíthatja. 

Az adatkezelő nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet 

részére személyes adatokat.  

  

  

6. A személyes adatok tárolásának ideje  

  

A jelen tájékoztató 2.1 és 2.2 pontjában ismertetett célokból az adatkezelő a személyes adatokat a 

Projekt teljesítésének elfogadását követő napig, de legkésőbb 2029.12.31-ig kezeli.   

A 2.3 pont szerinti cél keretében adatkezelő a személyes adatokat a Ht. 32/A §-nak megfelelően ”A 

Koordináló szerv az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatai befejezését követő 5 

évig kezeli a részére átadott, az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatot.” 

kezeli. 

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

  

7.1. Határidő  

  

A Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.  

   

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

8.2.1. A hozzáféréshez való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 

Adatkezelőtől, hogy: 

 
2 A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.  
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• -milyen személyes adatait,-milyen jogalapon,-milyen adatkezelési cél miatt,-milyen 

forrásból,-mennyi ideig kezeli, 

• -az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

• az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló 

kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 

adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 

betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.   

  

7.2.2. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő 

módosítsa valamely személyes adatát.  

  

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 

adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 

jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben  

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az adatkezelő arra az időtartamra 

korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy  

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

  

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés 

ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
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megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell 

igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

  

7.2.5. A törléshez való jog  

Az adatkezelő iktatásra kötelezett szerv, ezért az iktatott anyagok vonatkozásában az érintett  a 

törléshez való jogával nem élhet.  

  

  

8. Jogorvoslathoz való jog  

  

 

Amennyiben sérelmezi a személyes adatainak a kezelését, javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt 

keresse meg panaszával. A beérkező panaszt megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy 

kezeljük azt. 

Ha a ennek ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül a 

hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme 

érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az 

adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék 

rendelkezik illetékességgel.  

Azokat a kifejezéseket, amelyeket ebben a tájékoztatóban használunk az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező 

rendelkezései, valamint a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint 

meghatározott fogalmak szerint értelmezzük. 
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