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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Zöldhulladék-gyűjtő zsák igénylés 

 

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (ZKNP), mint Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokat 

és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni 

érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.  

Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz 

információkat. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási 

kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő Általános Adatkezelési Tájékoztatója 

tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

adatkezelő: Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

elérhetőség: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

info@zknp.hu 

adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra 

elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 

iroda@unihill.hu 

 

2.  Az adatkezelési tevékenység bemutatása 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ingyenesen igényelhető zöldhulladék-

gyűjtő zsákot biztosít a lakosság részére, melynek kiosztását a ZKNP végzi.  

Az igénylés és átvétel során az átvevő köteles megadni lakcímét és bemutatni lakcímkártyáját 

annak érdekében, hogy jogosultságát igazolja.  

A ZKNP nyilvántartja, hogy mely lakcímre került átadásra zöldhulladék-gyűjtő zsák. A 

nyilvántartás a kiosztást követően 30 napon belül törlésre kerül. Az adatokat kizárólag a ZKNP 

ezen tevékenységgel megbízott munkatársai ismerik meg, az adatok nem kerülnek átadásra más 

részére.  

Az adatkezelés célja: az ingyenes zöldhulladék-gyűjtő zsákra való jogosultság ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és harmadik személy (Zugló Önkormányzata) jogos 

érdeke, mely szerint az Önkormányzat által juttatott zöldhulladék-gyűjtő zsákok a kerületi 

lakosok számára kerüljenek átadásra.  
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3. Az Ön jogai 

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 

elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot 

Adatkezelővel elérhetőségein. 

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-

1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye 

fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 
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