A közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek
1. A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (a továbbiakban: FŐKÉTÜSZ Kft. vagy
Társaság) tevékenységével és működésével kapcsolatos közérdekű, valamint
közérdekből nyilvános adatok elérhetőségét a Társaság a honlapján biztosítja.
2. Közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó tájékoztatást az alább
megjelölt e-mail elérhetőségen vagy telefonon, illetve postai úton lehet igényelni írásban
(levélben vagy elektronikus úton).
3. A megkeresésben meg kell jelölni, hogy az igénylő milyen formában és mely
elérhetőségre kéri a tájékoztatás eljuttatását.
4. S költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést
nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon
belül tájékoztatni kell.
5. Az adatigényléssel összefüggő költségtérítés összegét a FŐKÉTÜSZ Kft. közérdekű
adatok megismerése iránti igények kezeléséről szóló szabályzata alapján kell
meghatározni.
6. Amennyiben az igénylő nem vállalja az esetleges költségek utólagos megtérítését, a
Társaság a tájékoztatást olyan formájában biztosítja, amely meg nem térülő költséget
nem okoz.
7. Amennyiben a tájékoztatás azonnal, szóban is megadható, a FŐKÉTÜSZ Kft. rögzített
(írásos) feljegyzést készít.
8. A FŐKÉTÜSZ Kft. tevékenységével és működésével kapcsolatos közérdekű, valamint
közérdekből nyilvános adatok iránti igénylés eljuttatható az alábbi elérhetőségek
bármelyikére:
Postacím: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.
E-mail cím: info@kemenysepro.hu
Telefonszám: +36 1 999 0664
9. A FŐKÉTÜSZ Kft. az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb
a Társasághoz történő, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától
számított 15 (tizenöt) napon belül tesz eleget.
10. Amennyiben a kért közérdekűadatokkal a Társaság nem rendelkezik, vagy azt - törvényi
akadály miatt - nem bocsáthatja a kérelmező rendelkezésére, a Társaság az igény
teljesítésének megtagadásáról és ennek okairól az igény beérkezését követő 8 (nyolc)
napon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

11. Amennyiben kérelmező az elutasítással nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított
30 napon belül keresetet nyújthat be a Fővárosi Törvényszékhez. (1055 Budapest,
Markó u. 27., postacím:1363 Budapest, Pf. 16.) A per illetékmentes.
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