
Adatkezelési tájékoztató ügyfeleknek 
 
A KÖZSZOLG Nonprofit Kft (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.kozszolg.hu (a 
továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó 
természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb 
módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével 
összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint 
az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az 
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott 
adatkezelésekhez. A kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden 
esetben önkéntes és bármikor visszavonható kozszolg@kozszolg.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 
8500 Pápa, Árok u. 7. címére történő megküldésével. 
 

1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése 
 
Cégnév: KÖZSZOLG Nonprofit Kft 
Székhely: 8500 Pápa, Árok utca 7. 
Levelezési cím: 8501 Pápa, Pf.: 101. 
Telefon:  06 - 89 / 777 - 990 
E-mail: kozszolg@kozszolg.hu 
Adószám: 10706642-2-19 
Cégjegyzékszám: 19 09 500594 

 
Tárhely Szolgáltató: 
Cégnév: EVOLUTIONET KFT. 
Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. 
Telefon: +36 30 5031929 (H-P, 9-17) 
E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu 
 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 
Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos 
jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi 
jogszabályokkal: 
- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről (DM törvény); 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
(Grt.) 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
-  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR). 
 

3. Fogalmak 
 
3.1 személyes adat 
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az 
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érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 
 
3.2 hozzájárulás 
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
 
3.3 tiltakozás 
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
 
3.4 adatkezelő 
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
 
3.5 adatkezelés 
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
 
3.6 adattovábbítás 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
3.7 nyilvánosságra hozatal 
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
3.8 adattörlés 
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
3.9 adatzárolás 
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából. 
 
3.10 adatmegsemmisítés 
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
3.11 adatfeldolgozás 
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik. 
 
3.12 adatfeldolgozó 
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. 



 
3.13 harmadik személy 
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
3.14 harmadik ország 
Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. 
 
3.15 Cookie 
Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a 
számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen 
segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel 
célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők. 
 

4. Követett alapelvek az adatkezelés során 
 

4.1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályokkal – így különösen az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletével (a 
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénnyel – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós 
jogi aktusokkal, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az Érintettek személyes adataikhoz való jogának 
érvényesítése érdekében az Adatkezelő tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban 
lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit. 

4.2. Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek személyes adatainak 
védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az 
Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett, és törekszik az Érintettek 
alapvető szabadságjogait még a saját jogos érdekei előtt is tiszteletben tartani. 

4.3. Az Adatkezelő az Érintettnek az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait 
kezeli addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen 
meghatározott, és amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik. 

4.4. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt 
kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé 
tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

4.5. Az Adatkezelő minden szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut 
megköveteli és elvárja a GDPR szerinti működést. 

4.6. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az GDPR, továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező 
rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja és célja. 
 

Az Adatkezelő adatkezelésének célja az alábbiak lehetnek: 

a. jogszabályi kötelezettségek teljesítése; 
b. szerződéses kötelezettségek teljesítése; 
c. kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival; 
d. lehetséges üzleti partnerek felkutatása. 



Személyes adatot az Adatkezelő azokban az esetekben kezel, ha: 

a. az Érintett hozzájárulását adta; 
b. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges; 
c. az adatkezelés az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

6. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

6.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése a GDPR 9. cikke szerinti személyes adatok körére 
(különleges kategória) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, 
amennyiben különleges adat az Adatkezelő birtokába kerül, azokat haladéktalanul törli. 

6.2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatok megadásakor a kizárólag az 
Érintett, illetve az adatot megadó személy tartozik felelősséggel. 

6.3. Az Érintettek által hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései, valamint szerződés alapján 
történik. A kezelt adatok a Ht. 38. § (3) bekezdése szerint: 

o a természetes személy esetén: a családi és utónév, születési név, születési hely és idő, 
anyja születési családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási és értesítési helyének címe; 

o a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, 
telephely címe, adószám, elektronikus kézbesítési cím. 

6.4. Az Adatkezelő az adatokat szolgáltatási kötelezettség fennállásáig, illetve szerződés 
megszűnését követő igényérvényesítési határidőig tárolja. 

6.5. Az Adatkezelőnél az ügyfélpanaszok felvétele, a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
panaszkezelés személyesen az Ügyfélszolgálai irodában, postai, illetve elektronikus úton 
történik. Kezelt adatok: ügyfél neve, címe, székhelycíme, ügyfélazonosítója, telefonszáma, e-
mail címe. Az Adatkezelő az adatokat a panasz megválaszolásától számított 5 évig tárolja. 

6.6. Az Adatkezelő a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése 
és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat. Az Érintett a 
látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát 
mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). Az Érintett a cookie-kat 
bármikor letilthatja. 

6.7. Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nem üzemeltet. 

 

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 
 
Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló 
vállalkozások illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik 
közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében 
adatfeldolgozót vehet igénybe. 
 
Adatfeldolgozók: 
 
Név: MM Turbó Kft. 
Cím. 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 7. B. 
telefon: +36204355883 
E-mail: info@mmturbo.hu 
 
Név: Servantes Szoftver Kft. 



Cím: 1161 Budpest, József utca 18. 
telefon: +3612733310 
E-mail: info@servantes.hu 
 
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 
 

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 
 
A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése 
mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő 
használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 
 

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 
 
Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet 
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti 
kérelmet e-mailben a kozszolg@kozszolg.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ 
kap az érintett. 
 
Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Szervezetnél a 14. pontban megadott 
elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az 
esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem 
ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a 
bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 21- 22.§). 
 

10. Jogérvényesítési lehetőségek 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  
c. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és 
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, 
illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az 
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érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz 
fordulhat. 
 

11. Adatkezelő nyilatkozata 
 
Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal 
arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott 
elvárásoknak. 
 

12. Jogorvoslat 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn: 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (e-mail: kozszolg@kozszolg.hu; 
postacím: 8501 Pápa, Pf.: 101., telefonszám: 06-89-777-990) a személyes adatok kezeléséről; ennek 
során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről (Infotv. 14-15. §).  
 
A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak 
törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. 
 
Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:+36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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