
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

I. Adatkezelő 
Név: BIOKOM Nonprofit Kft. 
Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
Cégjegyzékszám: 02-09-062862 
Adószám: 11014959-2-02 
Honlap: www.biokom.hu 
E-mail cím: biokom@biokom.hu 
Telefon: 72/502-100 
Képviseli: Dr. Kiss Tibor ügyvezető  
NAIH szám: NAIH-89169/2015 
 

II. Adatvédelmi tisztviselő      
Név: dr. Grisnik Mirjana 
Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
Postacím: 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
Telefon: 72/805-348 
E-mail: grisnik.mira@biokom.hu 

 

III. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, határideje 
 

A BIOKOM Nonprofit Kft. által kezelt adatok köre elsősorban a Kft. által ellátott önkormányzati 
közfeladat-ellátási tevékenységhez kapcsolódik: 
A BIOKOM Nonprofit Kft., mint Pécs Megyei Jogú Város által városüzemeltetési feladatokkal megbízott 

közszolgáltató tevékenysége során végzett adatkezelésének alapvető célja különösen:  

- a közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó bejelentések kezelése, tájékoztatások, felhívások 
kiadása 

- közútkezelői jogkörben hozzájárulások, tájékoztatások, felhívások kiadása 
- Pécs Megyei Jogú Város korlátozott és fokozottan korlátozott övezeteibe történő behajtásra 

jogosító engedélyek kiadása, a szabályszerű igénybevétel ellenőrzése, 
- a parkolásért, illetve a parkoló zóna egyéb igénybevételéért fizetendő díj- és pótdíjkövetelés 

érvényesítése 
- a Pécsi Köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó, és a vonatkozó jogszabályok által előírt 

adatok nyilvántartása, kezelése. 
 

Adatkezelés határideje 

Valamennyi olyan dokumentumot melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így 
számviteli bizonylatnak minősülnek, a BIOKOM 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 BIOKOM 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) 
 

 


