TAJEKOZTATAS
a

kiiz6rdekii adatok ig6nyl6s6nek

6s

teljesit6s6nek szabdlyair6l

Az informilci6s 6s dnrendelkez6si jogr6l ds az informiici6szabads6gr6l sz6l6 2011. dvi CXIL
tv. (tov6bbiakban: Infotv.) alapjin a kcizfeladatot ell6t6 szervnek lehet<iv6 kell tennie, hogy a
kezel6s6ben l6v6 k<tz6rdekri adatot 6s kdz6rdekb6l nyilviinos adatot - jogszabrilyban
meghatrirozott kivdtelekkel

-

ene ir6n1ul6 igdny alapjrln brirki megismerhesse.

./

Az adatie6nv ek benvriit6siinak helye :
A k6zzdt6teli listiikon nem szerepl6 kdz6rdekii vagy ktizdrdekb6l nyilviinos adatot biirki
igdnyelhet sz6ban, irdsban vagy elektronikus form6ban a H6vizgy6gyffirdci 6s Szent Andriis
Reumak6rhi2 al6bbi el6rhet6s6gein:
sz6ban: 00 36 83 501 7001701 telefonszdmon (h6tkdznap I 1.00 - 13.00 6ra k6zdtti
id6szakban) sz6ban vagy el6zetesen egyeztetett id6pontban szemdlyesen.
postai riton a 8380 H6viz,Dr. Schulhof Vilmos s6trlny 1. szirnra cimzeltlev6lben,
I

-

-

elektronikus uton: kozadat

aheviz.hu cimen.

2./

Az adatisdnvek benyti tiisanak m6dia:
a.) Az irdsban, postai vagy elektronikus titon benyijtott adatig6nyl6snek tartalmaznia kell:

-

adatigdnyl6 nev6t (nem term6szetes szem6ly eset6n annak megnevez6s6t),
adatigdnyl6 olyan el6rhet6s6g6t, amelyen szitmira az adatig6nyl6ssel

kapcsolatos bdrmely trljdkoaatiis vagy 6rtesit6s megadhat6,

-

az adatig6nyl6s teljesit6s6nek m6dj6t (pl. papiralapri miisolat, elektronikus

milsolat k6szit6se, betekint6s).

kapcsolattartiis megkdnnyit6se drdekdben az adatigdnyll beleegyez6se alapjdn telefonos
vagy egy6b riltala megieldlt el6rhet<isdg is megadhat6.

A

b.) A sz6ban elciterjesztett adatig6nyl6s sor6n az tigyint6z6 k6rd6s6re az adatigrinyl6nek
nyilatkozania kell az a.) pontban meghatarozott adatok6l.
adatigdrrylo 6ltal megadott szem6lyes adatokat a H6vizgy6gyfiird6 6s Szenl Andriis
Reumak6rhriz csak annyiban kezeli, amennyiben az az ig6ny teljesit6s66rt meg6llapitott

Az

kdlts6gt6rit6s megfrzetds6hez sziiks6ges.

Az adatig€nyl6 iiltal megadott kapcsolattart6si adatok val6srigtartalmirt a Hdvizgy6gyfiirdti 6s
Szent Andnis Reumak6rhiiz nem ellen6rzi. Ennek megfelel oen az lnllzmdnyt nem terheli
feleltissdg azdrt, ha az adatigdnyl1 riltal megadott el6rhet6sdgi adatok alapjrin az bfi€zm'ny
esetleges pontositasi kerelemmel, hatarid6 hosszabbitas k6zl6s6vel, az adatig6nylds
megtagaddsiival vagy teljesitdsdvel 6sszefiigg6 brirmely k6rd6ssel kapcsolatos kdzl6se a
jogszabrilyban meghatiirozott hatdrid6ben k6sedelmet szenved vagy lehetetlenn6 v6lik.

3.1

Az adatis6n ek nontosit6sa

Ha az adatigdnylds nem egydrtelmri, az adatkezeld felhivja az igdnyltit az ig6ny pontosit6siira.
A jogszab6lyban meghat6rozott teljesitdsi hatririd6be a pontositrls id6tartama nem sziimit beie.

4./

Hat6rid6k
a.) A kdz6rdekii adatok megismerdsdre irrinyul6 igdnynek az lntdzmdny az adatiginy
bedrkezdsdt k<ivet6 legr<)videbb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon beliil eleget tesz.
b.) Ha az adatig6nyl6s jelent6s te{edelmr.i, illewe nagyszrimf adatra vonatkozik, vagy az

az

Int6zm6ny alaptevdkenys6g6nek ellAtiishoz sziiksdges
munkaer6forr6s arilny,talan mdrt6kri ig6nybev6tel6vel jar, a hat6rid6 egy alkalommal, 15
adatig6nyl6s teljesit6se

nappal meghosszabbithat6. En61 az igdnyl6t trij6koztatni kell.

c.) A kdlts6gt6rit6s megfizet6se eset6n a meghatri.rozott hatririd6kel a 6./ por:r. tartalmazza.
d.) Az adatigdnyl6s teljesit6s6nek megtagadrisrlr6l, annak indokaival valamint az adatig6nylSt

megillet6 jogorvoslati lehet5s6gekr6l val6 tijdkoztatdssal egyiitt, az adatigdny be6rkez6sdt
kcivet6 8 napon beltil iriisban vagy - ha az adatig€nylo elektronikus levelezdsi cim6t kdzcilte elektronikus levdlben drtesiteni kell az adatig6nyl6t.

5.1

A teliesit6s m6dia
Az adatig6nylds teljesit6se kdzdrthet<i formiiban 6s - amennyiben ez ardnltalan neh6zs6g
n6lkiil lehets6ges - az adatig6nyl6 6ltal kivant technikai eszkozzsl, illetve m6don td(6nik. Ha
a k6rt adatot korilbban miir elektronikus formiban nyilvrinossrigra hozlirk, az adatig6ny
teljesithet6 az adatot tafialmaz6 nyilvdnos forlis megjel6l6s6vel is. Ha az adatigdnylds
teljesit6se az lntdzmdny alaptev6kenysdg6nek ellitri,srlhoz sztiks6ges munkaer6forr6s
arrinytalan mdrt6kri igdnybevdteldvel jrir vagy az a dokumentum vagy dokumentumrdsz,
amelyr6l az igdnyld mrisolatot igdnyelt, jelent6s te{edelmii, az lntlzmdry - az igdny
be6rkez6s6t6l 1 5 napon beliil - trij 6koztatj a az ig€nyllt 6s felhivj a a figyelm6t az adatig6nylds
teljesit6sdnek a meisolatk6szit6st vagy jelent6s munkaer6forrrlst nem igdnyl6 lehet6s6geir6l.
Ha az dokumentum vagy dokumentumrdsz, arnelyrol az adatigdnylo m5solatot ig6nyelt,
jelent6s terjedelmii, a mrisolat irAnti ig6nlt az lntdzmlny a megdllapitott k6ltsdgl6rit6snek az
adatigdnyl6 iiltali megfizet6sdt kdvet6 15 napon beliil teljesiti.

6.1

Kdlts6st6rit6s
Az adatig6nyl6s teljesit6s66rt - az azzal kapcsolatban felmeriilt k<ilts6g m6rt6k6ig 6s terjed6en
- kdltsdgtdrit6s 6llapithat6 meg, amelynek <isszegdrSl az ig€nylot az igdry teljesit6sdt
megel6z6en, az igdny be6rkezdsdt kdvet6 15 napon beliil t6j6koztatni kell. Az Int6zmdny a
kciltsdgtdritds meghatiirozdsa sotin a kdzdrdekri adat irrinti igdny teljesit6s6drt megrillapithat6
kcilts6gt6ritds m6rt6kdr6l sz6lo 30112016. (IX.30.) Korm. rendelet rendelkez6si szerint jiir el.
Az igdnylo a tAjdkozlatis k6zftezv6tel6t kdvet6 30 napon beliil nyilatkozik an61, hogy az
ig6ny6t fenntartj a-e (ez az id6 az adatigdnyl6s teljesit6si hataridej6be nem sziimit be). Ha az
iglnylo az ig6ny6t fenntartja, a kdlts6gl6rit6st az lntdzm6ny iiltal megrillapitott hat6rid6ben
kdteles megfizetni.

Az igdnyelt
figyelembe:

adatokat tartalmaz6 adathordoz6 kdlts6gek6nt

az albbi m6rt6kek vehet6k

