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A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamit a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. az Érintettek számára az alábbi
tájékoztatást adja.

Adatkezelő megnevezése
Neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhely:

2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 11.

Képviseli:

Dr. Kereki Ferenc

Email:

titkarsag@rhk.hu

Honlap:

www.rhk.hu

Az adatkezelési tájékoztató
elérhetősége:

www.rhk.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Név

dr. Vidák Annamária

Levelezési cím:

7031 Paks. Pf.: 12.

E-mail:

adatvedelem@rhk.hu
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A GDPR értelmében:
-

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;

-

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

-

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
-
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uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;

-

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés elvei
A Társaság az adatok kezelését személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen,
valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A személyes adatokat csak egyértelmű,
jogszerű, releváns célból és a szükséges mértékben kezeli. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törli.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;

•

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;

•
•

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;

•

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

•

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek
az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
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Adatbiztonság
A Társaság az adatkezelés során mindvégig köteles gondoskodni az általa kezelt személyes
adatok észszerűen elvárható legmagasabb szintű biztonságáról. Megfelelő technikai
védelemmel biztosítja, hogy az eltérő célú elektronikus nyilvántartások ne legyenek
közvetlenül összekapcsolhatók az érintettel Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását
csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik
A Társaság gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne legyenek hozzáférhetők,
meghatározatlan számú személy számára

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A Társaság nem alkalmaz ilyet, ezért nincs következménye az érintettre nézve.

Az Érintett jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon
az adatkezelés tényéről és céljairól, továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése milyen
időtatamra vonatkozik.
Amennyiben a személyes adatokat Társaság az érintettől gyűjti, arról is tájékoztatni kell, hogy
köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen
következményekkel jár.
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés
időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem
más forrásból gyűjtötte a Társaság az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn
belül kell rendelkezésre bocsátani.
Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:
•
•

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
a személyes adatok helyesbítése;
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•
•
•
•

a személyes adatok törlése;
a személyes adatok kezelésének korlátozása;
a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
az adathordozhatósághoz való jog.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25
napon belül tájékoztatja az Érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható
Az érintettet az adatfelvétel előtt tájékoztatni kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

az adatkezelő kiléte és képviselőjének elérhetőségéről;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről;
az adatkezelés jogalapjáról;
az érintett személyes adatok kategóriáiról;
az adatkezelés céljáról;
az adatkezelésre és (adatfeldolgozásra) jogosult személyről, szervezeti egységről;
az adatkezelés időtartamáról;
arról, hogy milyen más adatkezelő kaphatja meg az adatokat;
amennyiben az adatkezelő a személyes adatokon gyűjtésük céljától eltérő, további
adatkezelést kíván végezni, az további adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az
érintettet erről az eltérő célú adatkezelésről;
arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
arról, hogy milyen lehetséges következményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása;
a tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett jogaira és a jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatás történhet írásban vagy elérhetőségre való utalással (internetes honlapon).
A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy Társaságunk milyen
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk.
Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedünk, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
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A törléshez való jog
A Társaság az adatokat az adat rendelkezésre állásától kezdve az adatok törléséig kezeli. A
személyi adatokat törölni kell, ha:
• érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást;
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nem áll fenn elsőbbséget élvező jogos érdek
az adatkezelésre;
• az adatkezelésre a jogszabályban előírt határidő letelt;
• az adat kezelése jogellenes;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt bíróság jogerős határozattal elrendelte;
• vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, amennyiben:
•
•
•

•

vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt
emailben tájékoztatjuk.

Adatkezelési információk
•
•

Az adatkezelés célja: megjelenés az RHK Kft. kiadványaiban (online és nyomtatott)
hírlevelében, közösségi médiafelületén
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
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Kezelt adatok köre
Adat forrása
Címzett
Adatkezelés időtartama
Közlés célja

Képmás, megszólalás, név, hangfelvétel
Érintett közlése
Honlap, közöségi médiafelület látogatók, hírlevél olvasók
Az RHK Kft. honlap és közösségi médiafelület működésének teljes
időtartamára
Tájékoztatós az RHK Kft. tevekénységéről

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás,
szerződéses viszonyban kezelt személyes adatok vonatkozásban nem releváns
az alábbiakat tekintve:
•
•
•
•

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése
Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése
Kötelező erejű vállalati szabály
Különös helyzetekre vonatkozó eltérések

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglaltakat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
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