
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

I. Adatkezelő 
Név: Dél-Kom Nonprofit Kft. 
Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
Cégjegyzékszám: 02-09-064556 
Adószám: 11541587-2-02 
Honlap: www.delkom.hu 
E-mail cím: delkom@delkom.hu 
Telefon: 72/805-410 
Képviseli: Biró Péter ügyvezető vagy Dr. Leitol Csaba ügyvezető 
NAIH számok: NAIH-97163, NAIH-100209 
 

II. Adatvédelmi tisztviselő      
Név: dr. Miklósa Mária 
Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: 
Postacím: 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
Telefon: 72/805-409 
E-mail: miklosa.maria@delkom.hu 

 
III. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, határideje 
 
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe 
veendő közszolgáltatás, ahol a közszolgáltatási jogviszony létre jön a szolgáltatás első 
igénybevételével, illetve a közszolgáltató rendelkezésre állásával is, a közszolgáltató 
jogosult saját hatáskörében eljárva nyilvántartásba venni a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználót, tulajdonost a vonatkozó önkormányzati 
rendelet vagy más jogszabály rendelkezései szerint. A nyilvántartásba vétel alapjául 
csak közhiteles nyilvántartásból származó adat szolgálhat. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 35.§ (1) bekezdése és 38.§ (3) 
bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a közszolgáltatási díj beszedésével 
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ügyfélszolgálati feladatok 
ellátásához az alábbi adatok közlésére kötelesek: 

a) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó:  
- a közhiteles nyilvántartás szerinti neve,  
- székhelyének, telephelyének címe,  
- adószáma, továbbá,  
- ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése 

számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címe.  



 
 

b) a természetes személy ingatlanhasználó: 
- a családi és utóneve, születési neve,  
- születési helye és ideje,  
- anyja születési családi és utóneve, 
- lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe. 

 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli: 

a) vevőazonosító szám (vevőkód), 
b) a hulladékgazdálkodási díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok, 
c) a háztartásban élők számával, szociális díjtámogatással, hátralékkezelési 
támogatással összefüggő adatok, 
d) társasház/lakásszövetkezet esetében az ingatlanban lakók személyes adatai, 
közös képviselő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, társasház adószáma, 
bankszámlaszáma, 
e) minden egyéb olyan adat, amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a 
szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges. 

 
Közös adatkezelő: 

NHKV Zrt.  
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103. 
Postai címe: 1300 Budapest, Pf. 333 
Telefonszáma: 06-1-999-6464 
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu 
Honlap: www.nhkv.hu 

A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltató a Ht. 
38. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres adatszolgáltatása körében 
köteles a Koordináló szerv részére megadni közszolgáltatási területe 
vonatkozásában minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj 
számlázásához szükséges. 
 
Adatkezelés határideje: 

Valamennyi olyan dokumentumot, melyek gazdasági esemény megtörténtét 
dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 
hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési ideig, 8 évig 
tárolja. A kötelezően igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó személyes adatok kezelésének határideje azon időponttól számított 5 év, 
amíg a közszolgáltatással érintett ingatlan, vagy a kötelező igénybevétel ténye fennáll. 
Az álláshelyre jelentkezők által beküldött önéletrajzokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2 
évig őrzi, amennyiben az érintett ezzel ellentétes, az önéletrajz felhasználásra 
vonatkozó tiltó nyilatkozatot nem tesz 

 
 
 



 
 

IV. Az érintettek jogai 
 
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintett az alábbi jogaival élhet: 

a) tájékoztatáshoz való jog 
b) hozzáférés joga 
c) helyesbítés joga 
d) törléshez való jog 
e) az adat kezelésének korlátozásához való jog 
f) az adathordozhatósághoz való jog 
g) tiltakozáshoz való jog. 

 
V. Jogorvoslat 
 
Az érintett az őt illető jogok gyakorlása érdekében bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz 
fordulhat. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 

  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Pécsi Törvényszék - elérhetősége: 7623 
Pécs, Rákóczi út 34.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
 
Irányadó jogszabályok: 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.)  
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) 
 

 


