A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendje

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése
1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban vagy írásban igényt nyújthat be a
Nyíregyházi Állatpark vezetőjéhez.
1.2. Az igénylő igényét írásban benyújthatja általa írt igénylés formájában vagy az Állatpark
által e célra rendszeresített nyomtatványon. Az igénybejelentő nyomtatvány jelen szabályzat
1.számú mellékletét képezi.
1.3. A szóban benyújtott igényről az Állatpark vezetője jegyzőkönyvet készít, majd e
jegyzőkönyv alapján, ha szükséges belső megkeresés alapján teljesíti azt.
1.4. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton nem lehet
benyújtani.
1.5. A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat)
egyértelműen és konkrétan megjelölni.
1.6. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Állatpark az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
1.7. Az Állatpark a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít
meg, amely megállapításának szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő
költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell, a nagyobb terjedelmű – a 20 A/4es oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú - másolat esetén a költségtérítés előre történő
közlése nem mellőzhető.
1.8. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető
adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
1.9. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem
jár - 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.
1.10. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban
értesíteni kell az igénylőt.
1.11. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a
nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg.
1.12. Az Állatpark évente, tárgyévet követő év január 31. napjáig értesíti az adatvédelmi
biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.
2. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan
2.1. Ha az Állatpark a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő a
bírósághoz fordulhat az Avtv. 21. §-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően.

2.2. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az Állatpark köteles bizonyítani.
3. Adatvédelmi előírások
3.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az
elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes
adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a
személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.
3.2. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai
csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges
költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, a költségek
megfizetését, illetve a számviteli bizonylatok megőrzési idejének elteltét követően az igénylő
személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Közérdekű adat igénybejelentő lap
A Cg.15-09-073695 cégjegyzékszámú Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (adószám: 18800489-2-15. statisztikai számjele:18800489-9104-572-15. Székhelye: 4431
Nyíregyháza, hrsz 15010/2.)tevékenységével kapcsolatos közérdekű adatok és közérdekből
nyilvános adatok megismerésére vonatkozóan
I. Az adatszolgáltatás módja:
írásban személyes átvétellel
írásban, postai úton
elektronikus úton, e-mailben
elektronikus adathordozón postai úton
II. Adatigénylés leírása:

Amennyiben az igényelt adat nem közérdekű, illetőleg nem közérdekből nyilvános, az igény
teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban, illetőleg –
amennyiben Ön elektronikus levelezési címét közölte elektronikus úton is értesítjük. A közérdekű
adatigénylés teljesítésének megtagadása esetén az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon
belül keresetet nyújthat be a Nyíregyházi Törvényszékhez. A peres eljárás az illetékekről szóló
többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 57.§ (1) bekezdésének o) pontja alapján illetékmentes.
Az adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatokat tartalmazó – részt le kell
választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak megsemmisítéséről
III. Adatigénylő személyes adatai:

