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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL
Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve a
benyújtott közérdekű adatok, vagy a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban
együttesen: Közérdekű adatok) megismerésére irányuló igényeket az alábbiak szerint teljesíti:
A Társaság kezelésében lévő Közérdekű adatok megismerése céljából formai kötöttségektől
mentesen szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
o Személyesen: a Társaság székhelyén: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
o Postai úton (írásban): a Társaságnak címezve a 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. címre
megküldött, könyvelt postai küldeményben.
o Elektronikusan: info@smart11.ujbuda.hu
Az adatigénylőnek meg kell adnia a nevét és azon elérhetőségét, amelyre a tájékoztatás
megküldését kéri (az adatigénylő további adatok megadására nem köteles) és pontosan meg
kell határoznia, hogy adatigénylése pontosan mely Közérdekű adatokra vonatkozik. Ha az
adatigénylés nem egyértelmű, az adatigénylőt fel kell hívni az igény pontosítására.
Amennyiben az adatigénylő nem adja meg nevét, illetve nem természetes személy esetén
megnevezését, valamint elérhetőségét, abban az esetben Társaságunk nem tesz eleget az
adatigénylésnek.
A Társaság a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek, annak beérkezését követő
legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül tesz eleget. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozó adatigénylés esetén, vagy ha az adatigénylés teljesítése a Társaság
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről
a Társaság az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az adatigénylőt.
A Társaság az adatigénylést közérthető és az igénylő által kívánt formában teljesíti. Ha a kért
adatot korábban a Társaság elektronikus formában már nyilvánosságra hozta, az igényt
teljesítheti az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
Amennyiben az igényelt adat a hordozónál, a terjedelemnél vagy egyéb sajátosságánál fogva
csak hivatalos helyiségben ismerhető meg, a Társaság biztosítja a helyben történő
megismerés lehetőségét. Az adatokról az igénylő jegyzetet készíthet és az adatokat tartalmazó
dokumentumról, vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot
kérhet. Egyébiránt az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan
nehézség nélkül teljesíthető – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget
tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában
nem lehet eleget tenni.
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A Társaság az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint a jogorvoslati
lehetőségekről az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban vagy elektronikus
levélben értesíti az igénylőt.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az adatigénylő másolatot kaphat. A Társaság az adatigénylés teljesítéséért – a
közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, az adatigényléssel
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek
összegéről az adatigénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. Adatigénylő
tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését
fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Társasághoz történő
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe
nem számít bele. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a nyilatkozat
keltétől (ennek hiányában a postára adásától) számított 15 napon belül köteles a Társaság az
igénylő részére adott tájékoztatásában foglaltak szerint megfizetni.
Jogorvoslat
Az adatigénylő, ha a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok, vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatot
kezdeményezhet, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére
vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a Fővárosi
Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a 15 napos teljesítési határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.
Adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az igénylés során rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat kizárólag a szóban forgó igény teljesítésével kapcsolatban használja fel és az
adatigénylés teljesítését követő 1 évig kezeli.
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