Adatkezelési Tájékoztató
Tisztelt Adatigénylő!
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete
alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az alábbi tájékoztatást adja:

Neve:
Postacíme:
E-mail:
Honlap
Székhely:

Adatkezelő
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. .
7031 Paks Pf.12.
titkarsag @rhk.hu
www.rhk.hu
2040 Budaörs, Puskás Tivadar. u. 11.

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Vidák Annamária
7031 Paks Pf. 12.
adatvedelem@rhk.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az Ön által közérdekű
adatigénylés tárgyában benyújtott kérelemben feltüntetésre kerülő személyes adatait az alább
feltüntetett célból és jogalap meghatározása mellett kezeli:
•

Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylés teljesítése, az azzal kapcsolatos számlázás

•

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról

•

Adat forrása: Érintett közlése

•
•

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, email cím.
Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig
•

Adatkezelők köre: az adatkezelő munkavállalója és/vagy adatkezelő által megbízott
adatfeldolgozó.

•

Adattovábbítás: A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, NAIH), valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések esetén a Társaság köteles
rendelkezésre bocsátani a kezelt személyes adatokat.

•

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

•

•

Az adatkezelésben érintett személy jogai:
-

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;

-

a személyes adatok helyesbítése;

-

a személyes adatok törlése;

-

a személyes adatok kezelésének korlátozása;

-

a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;

-

az adathordozhatósághoz való jog.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap:
www.naih.hu), továbbá az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert
kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.

Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását követően, Önnek jogában áll tiltakozni az
adatkezelés ellen, ez esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait kivéve,
(lásd fent, adatkezelés célja, jogalapja) ha ezt kényszerítő erejű jogos érdeke indokolja, amelyek
elsőbbséget élveznek az az Ön jogaival szemben. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható.
Kérdés esetén, kérjük keresse adatvédelmi tisztviselőnket!

