HM CURRUS GÖDÖLLŐI HARCJÁRMŰTECHNIKAI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
www.currus.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetősége,
s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok igénylése
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
CURRUS) honlapján közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és
díjmentesen hozzáférhető, a CURRUS tevékenységével kapcsolatos közérdekű adatokon (szervezet,
tevékenység, gazdálkodás) túli közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt— a kért
adatokat pontosan meghatározva — bárki postai úton, faxon vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései alapján:
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat,
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései alapján, a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló
igények benyújthatók:
A. Postai úton:
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen
2100 Gödöllő, Isaszegi út 179. vagy 2101 Gödöllő, Pf. 104.

Működő

Részvénytársaság

B. Telefonon: +36-28-420-122
C. Faxon: +36-28-420-389
D. Elektronikusan: currus@currus.hu
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendje:
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.

Postacím: 2101 Gödöllő, Pf.: 104.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040155
Adószám: 10810570-2-51; HU10810570
Telefon: +36 28 420 122
Fax: +36 28 420 389
E-mail: currus@currus.hu

A CURRUS részére előterjesztett igények teljesítéséről az Adatvédelmi tisztviselő — az érintett szervezeti
egység(ek) bevonásával — gondoskodik.
Abban az esetben, ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az
állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a CURRUS kezeli, az
igény haladéktalanul továbbításra kerül az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett.
Amennyiben az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a CURRUS értesíti.
A CURRUS az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a CURRUS-hoz történő
beérkezéstől számított 15 napon belül tesz eleget (ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, a meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható).
Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a CURRUS írásban vagy —
amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van
tüntetve — elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
Jogorvoslat:
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a
Budapest Környéki Törvényszékhez (1145 Budapest, Thököly út 97-101. Postacím: 1443 Budapest, Pf.
177. Telefon: 467-6200, 252-1559. Telefax: 252-6570) fordulhat. A pert az igény teljesítésének
megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen
elteltétől számított 30 napon belül kell megindítani.
A Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendje a közzétételtől visszavonásig
hatályos.

Adatvédelmi tisztviselő a HM CURRUS Zrt. képviseletében
Név: Batyik Géza
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.
Postacím: 2100 Gödöllő, Pf. 104
Telefon: +36 30 3553258
E-mail: adatvedelem@currus.hu
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