II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:
9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az
adatvédelmi felelős neve
A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt
nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az
igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz
eleget.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat
készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően –
állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.
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.
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. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül
írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus
úton értesíteni kell az igénylőt. 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.
A Közalapítvány a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem
kötheti.
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.
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, illetőleg a költségek
megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése tekintetében a Kortárs
Művészeti Intézet irodájában kell az igényléseket benyújtani.
Az adatvédelemért felelős vezető az intézet igazgatója.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 21. § alapján, ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az
igénylő a Dunaújvárosi Városi Bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és
megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. A pert a megtagadás közlésétől,
illetve ennek elmaradása esetén a hivatkozott törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott
határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül (a kért felvilágosítást megtagadó)
Közalapítvány ellen kell megindítani.
Az adatvédelmi felelős neve:
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