A Mecsekerdő Zrt. közzétételi kötelezettség alá eső adatainak
megismerésére vonatkozó adatigénylések teljesítése
A Mecsekerdő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a közzétételi kötelezettség alá eső adataira
vonatkozó igényléseket az alábbi eljárásrendben teljesíti.
A Társaság közzétételi kötelezettség alá eső adatai megismerésére bárki írásban vagy
elektronikus úton igénylést terjeszthet elő.
A Társaság az igénylő személyes adatait csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges
mértékben és ideig kezeli, azután azokat törli.
A Társaságnál az adatigénylések koordinálását a vezérigazgatói Titkárság végzi.
Az adatigényléseket a Társaság vezérigazgatójának címezve, a Titkárságra kell
benyújtani:
Írásban: Mecsekerdő Zrt. Titkárság, 7623 Pécs, Rét u. 8.
Elektronikus úton: titkarsag@mecsekerdo.hu.
Telefonszám: + 36 72 508 212. (Telefonos adatigényléseket a Társaság nem teljesít.)
A Társaság az adatigénylésnek 15 napon belül tesz eleget. A határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.
A Társaság az adatigénylésnek közérthető formában pdf vagy szöveges (email, doc, txt)
formátumban, illetve módon tesz eleget. A közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó
dokumentumokról az adatigénylő másolatot igényelhet. A Társaság az adatokról másolatot
csak költségtérítés előzetes megfizetése ellenében bocsát az adatigénylő részére.
A költségtérítés mértéke:
 br. 200 Ft/A4-es oldal,
 br. 100 Ft/Mb (elektronikus adatküldés esetén),
 egyéb adathordozó esetén (CD, DVD lemez, pendrive) az adathordozó díja és br. 100
Ft/Mb.
Ha az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége is az adatigénylőt terheli.
A Társaság nem köteles teljesíteni az adatigénylést,
 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.
 ha azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban
változás nem állt be.
 az nem magyar anyanyelvű.
Az igénylő az adatigény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a Társaság által a
meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz
fordulhat.

