
ÉRTESÍTÉS/ JÓVÁHAGYÁS - INTERNETES OLDAL  
 

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka, József Attila utca 4., 
24000 Szabadka, mint kezelő, értesíti Önt, hogy személyes adatai felvételre kerültek a 
www.cistoca-su.co.rs internetes oldalon (a továbbiakban: Web oldal), amelyeket ezt 
követően feldolgozunk és tárolunk.  
Jelen nyilatkozat elfogadásával úgy tekintjük, hogy szabad és kizárólagos jóváhagyását adta 
az internetes oldalon keresztül annak felhasználójának, a Köztisztasági és Parkosítási 
Kommunális Közvállalatnak, az Ön személyes adatainak falhasználására kizárólag az itt 
meghatározott célokra. 
Önkéntes adatszolgáltatásról van szó ebben az esetben, tehát nem köteles a jelen 
nyilatkozatot elfogadni, illetve nem köteles megadnia személyes adatait az ezen a 
weboldalon elérhető űrlapon. 
A jelen nyilatkozat elfogadását és az űrlap személyes adataival való kitöltését követően úgy 
tekintjük, hogy jóváhagyta adatainak feldolgozását az Ön kérelme ügyének rendezése 
céljából. 
 A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat őrzi személyes adatainak 
bizalmas jellegét, és csak azoknak az alkalmazottaknak teszi lehetővé a hozzáférést és a 
személyes adatok továbbítását, akiknek szüksége van rájuk az Ön kérelmének rendezése 
céljából. 
Személyes adatai további feldolgozás céljából harmadik felek számára csak az Ön által 
konkrétan meghatározott kérelme megoldása céljából kerülhetnek átadásra. 
Személyes adatait az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik 
személyeknek, kivéve, ha azt a törvény előírja. 
Az Ön feldolgozott személyes adatait A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 
a levéltári anyagok megőrzésére vonatkozó előírásokkal összhangban fogja megőrizni. 
A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat a személyes adatait A személyes 
adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően kezeli (2018. november 13-i 87. számú SzK 
Hivatalos Közlönye és ugyanazon törvény 40. szakaszával összhangban) ami személyes 
adatok védelme érdekében hozott intézkedések foganatosítását jelenti az illetéktelen 
hozzáférés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, megsemmisítés vagy bármilyen 
más visszaélés ellen. 
Mindig ellenkezheti a személyes adatainak a fenti célokból történő feldolgozását, és 
magyarázat nélkül részben vagy egészben visszavonhatja hozzájárulását. 
Személyes adatainak kezelője a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 
Szabadka, József Attila utca 4., 24000 Szabadka, Szerbia. 
 
 



A jóváhagyását visszavonhatja személyesen, postai úton, a Köztisztasági és Parkosítási 
Kommunális Közvállalat fent említett címén, vagy e-mailben az office@cistoca-su-co.rs 
címen. 
Ezúton tájékoztatjuk Önt arról is, hogy csak azok a kiskorúak, akik már betöltötték a 15 évet, 
törvényesen hozzájárulhatnak a személyes adatok feldolgozásához (A személyes adatok 
védelméről szóló törvény 16. szakaszának értelmében), a jelen nyilatkozatban foglaltak 
szerint. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot. A Nyilatkozat elfogadásával és a személyes 
adatainak a weboldalon történő benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és 
megértette, valamint, hogy engedélyezi a személyes adatok begyűjtését, feldolgozását és 
felhasználását a fent leírt módon és a megadott célra. 
 
 
 
 
 
 


