A KREATÍV EURÓPA NONPROFIT KFT.
ADATIGÉNYLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban
vagy elektronikus formában a Kreatív Európa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban:
„Társaság”).
A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Írásban:
a Társaság levelezési címére: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
Szóban:
hétfőtől péntekig 09:00 órától – 17:00 óráig
Elektronikusan:
az info@kreativeuropa.hu e-mail címen

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a legfeljebb 15 napos adatszolgáltatási
határidő egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.
A Társaság az adatigénylés teljesítése során a tájékoztatást világos, közérthető formában nyújtja. A tájékoztatási
kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus
formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy
igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és értesítés megadható. A Társaság ezen kívül más információt, különösen az igénylés okára, jogalapjára
vonatkozó tájékoztatást az igénylőtől nem kér. A közérdekű adatok megismerését egyebekben kizárólag az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdése
szerinti esetekben, valamint üzleti titokra, döntés megalapozását szolgáló adatra, számlaszintű ellenőrzésre való
hivatkozással lehet elutasítani.
Az igénylő adatokat tartalmazó iratokról erre irányuló kérés esetén másolatot kaphat, mely esetben a meg nem
ismerhető adatokat a Társaság felismerhetetlenné teszi.
A Társaság az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés megállapítása során az
adathordozóval, a kézbesítéssel, valamint a munkaerő-ráfordítással kapcsolatos költségek vehetők figyelembe a
közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 201/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet rendelkezései szerint. Amennyiben a Társaság az adatok megismerhetőségét felmerült költségek
megtérítéséhez köti, úgy annak tényéről és a költségtérítés mértékéről az igénylőt az igény kézhezvételétől számított
15 (tizenöt) napon belül – az igény teljesítését megelőzően – tájékoztatja.
Az igénylő a költségtérítés megállapításáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat
arról, hogy az igénylését fenntartja-e.
Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), vagy a Fővárosi
Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf. 16., 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának
közlésétől, azzal való egyet nem értés, vagy a tájékoztatás elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
Mail: info@kreativeuropa.hu, Web: http://www.kreativeuropa.hu/

