Adatkezelési Tájékoztató
Szakmagyakorlás igazolására irányuló kérelmet benyújtók számára
Tisztelt Hölgyem/Uram!
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 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az alábbi tájékoztatást adja:
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E-mail:
Honlap
Székhely:

Adatkezelő
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
7031 Paks Pf.12.
titkarsag @rhk.hu
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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 atomenergiáról szóló 1996.
évi CXVI törvény 18/d §-a szerinti tevékenység végzéséhez szükséges szakmagyakorlás
igazolására irányuló alkalmasság megállapítására iránti kérelmet benyújtó személyek
személyes adatait az alább feltüntetett célból és jogalap meghatározása mellett kezeli:
•

Az adatkezelés célja: az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó
építményekkel, létesítményekkel, kapcsolatos műszaki, szakértői, tervezői, műszaki
ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenységet szerinti szakmagyakorlásra való
alkalmasság igazolása.

•

Az adatkezelés jogalapja: 184/2016.(VII.13.) Korm. rendelet.

•

A kezelt adatok köre: a 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet 5.§. (1) bekezdésében
foglalt adatok.

Természetes személyazonosító adatok
Állampolgárság
Értesítési cím
Személyi azonosító okmány típusa, száma
Képzettségre vonatkozó adatok
Szakképzettségre vonatkozó adatok
Beosztás

•

Az adatkezelés időtartama: A 184/2016(VII.13.) Korm. rendelet. 7.§. (3)-(4)
bekezdésében foglaltak szerint.

•

Adatkezelők köre: Az illetékes munkakört betöltő személyek, feladatuk ellátásához
szükséges mértékig.

•

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

•

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.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti cél és jogalap alapján a Társaság által kezelt személyes adatok
rendelkezésre bocsátása a szakmagyakorlás igazolására irányuló alkalmasság megállapítására
irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelem benyújtásának jogszabályban előírt feltétele. Önnek
jogában áll ezt megtagadni, ez esetben azonban, - mivel a Társaság, mint engedélyes
jogszabályi kötelezettség előírása alapján kezeli az Ön személyes adatait-, nem áll
módunkban a kérelmet benyújtani.
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.
Kérdés esetén, kérjük, keresse adatvédelmi tisztviselőnket!

A fent leírtakat tudomásul vettem:
Dátum: ..……. év ..……. hónap ..……. nap
Kérelmező aláírása: ………………...............
Kérelmező neve: ………………....................

