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I.

Preambulum

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113
Budapest, Zsombolyai utca 5.) (továbbiakban: Adatkezelő vagy KözPont Újbudai Kft.) Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, túlnyomó részben közfeladatot ellátó,
főtevékenységét illetően folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával foglalkozó gazdasági társaság.
A KözPont Újbudai Kft. tevékenységének ellátása körében üzemelteti, és ennek keretében felügyeli,
ellenőrzi, koordinálja az alábbi, jogi személyiséggel nem rendelkező, a KözPont Újbudai Kft. székhelyétől
eltérő helyen működő szervezeteket (továbbiakban együttesen: Telephelyek) és azok adatkezelését,
feldolgozását:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Albertfalvi Közösségi Ház
Gazdagréti Közösségi Ház
Őrmezei Közösségi Ház
Kelenvölgyi Közösségi Ház
B32 Galéria és Kultúrtér
Karinthy Szalon
Kelenvölgyi Könyvtár
Kelen Civil Nyugdíjas Klub
Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény
Újbudai Pedagógiai Iroda

A KözPont Újbudai Kft. tevékenysége keretében – többek között – működteti, kiadja, terjeszti, szerkeszti az
Újbuda Televíziót, az Újbuda TV keretein belül működő PONT TV kulturális műsorait, a Pont Magazint, az
Újbuda XI. kerület közéleti lapját (továbbiakban: Újbuda Újság), a www.ujbuda.hu weboldalt, a
kozpont.ujbuda.hu weboldalt, a www.pontmagazin.hu weboldalt, az ezekhez és a fentiekben meghatározott
Telephelyekhez kapcsolódó Facebook, Instagram és Youtube oldalakat, valamint ellátja Újbuda
önkormányzata közművelődési és önként vállalt pedagógiai feladatait, továbbá az egyéb (pl. megbízásból)
eredő tevékenységeit.
Az adatkezelés során irányadó jogszabályok:
-

-

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(továbbiakban: GDPR rendelet)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.)
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv.
(továbbiakban: Sajtótv.)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. tv. (továbbiakban: Közművelődési tv.).

Figyelemmel arra, hogy a KözPont Újbudai Kft. és a Telephelyek, tevékenységük gyakorlása során az Infotv.
és a GDPR rendelet szerinti adatkezelést végeznek, amelyek egy része az érintettek hozzájárulásán
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alapuló, egy része pedig közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, a GDPR rendelet 13-14. cikke alapján, a KözPont Újbudai Kft. a jelen adatvédelmi
szabályzat keretében, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és egyéb,
az adatkezelésre vonatkozó szabályokról.
II.

Értelmező rendelkezések, fogalmak
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3. különleges adat:
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és
biometrikus adat.
4. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;
5. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
7. adatkezelő/szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja – jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában
adatkezelőnek minősül a KözPont Újbudai Kultuárális, Pedagógiai és Média Kft. (továbbiakban:
Adatkezelő vagy KözPont Újbudai Kft.), valamint a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló természetes és jogi személyek, továbbá a Telephelyek és azok
munkavállalói, továbbá a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek;
8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

tagolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
betekintése, közlés továbbítása, terjesztése, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele,
korlátozása, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján, adatkezelő nevében - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatokat kezel, adatok feldolgozását
végzi - jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában adatkezelőnek minősül: Telephelyek, illetve
ezek munkavállalói és a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
továbbá a SMART 11 Kft. (informatikai rendszerek kezelését végző személy), valamint a
Zsombolyai Kft. (kamerarendszer felvételeit kezelő személy);
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
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24. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
25. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
26. felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi
szerv – jelen esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, képv.: dr.
Péterfalvi Attila).
III.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek, adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek:
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk
(1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
g. az adatkezelő felelős az a-f) pontokban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
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Adatkezelés jogalapja, jogszerűsége:
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül:
a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását
célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (vagyis a különleges adatok) kezelése
tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az
említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával; (…)
A KözPont Kft. és a Telephelyek, tevékenységük során tudomásukra jutott személyes és különleges
adatokat az érintett személyes hozzájárulása, vagy a felek közötti szerződés, vagy az Adatkezelő jogos
érdeke alapján kezelnek. A jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező táblázatokban valamennyi adatfajta
mellett feltüntetésre került, hogy azokat az Adatkezelő milyen jogcímen kezeli.
IV.

Adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre

Adatkezelő a saját, valamint a Telehelyek vonatkozásában történő adatkezeléssel és gyűjtéssel
összefüggésben az alábbiakról köteles tájékoztatni az érintetteket:
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk
mindegyikét:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
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d. a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy
a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az
érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c. a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f. a GDPR rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
2. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
b. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c. az érintett személyes adatok kategóriái;
d. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR rendelet 46.
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cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
Fenti információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve
tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő
információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő
vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d. a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához
való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g. a GDPR rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Adatkezelő a fentiekben meghatározott, tájékoztatás tárgyát képező információktól átlátható és
egyszerű formában, a jelen szabályzat mellékletét képező összefoglaló táblázatban tájékoztatja az
érintetteket akként, hogy az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával a jelen szabályzatot
teljes terjedelmében az érintett számára hozzáférhetővé teszi.
Az érintettek vállalják, hogy adataikban bekövetkező változásokról haladéktalanul, írásban – de legalább az
adatvédelmi tisztviselő részére megküldött elektronikus üzenetben – tájékoztatják az Adatkezelőt. A
tájékoztatás elmaradásából eredő károkért Adatkezelő nem felel.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a tőlük gyűjtött, vagy vonatkozásukban mástól megkapott
adatokat kizárólag az adatkezelés céljával összhangban, annak megfelelő ideig, a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezeli és/vagy dolgozza fel, esetlegesen továbbítja.
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V.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen (lsd. 2. pont);
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (lsd. 3. pont);
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h. a GDPR rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat (1.000,- Ft) számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
2. Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
3. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
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a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek alapján törölni köteles,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c. a GDPR rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Korlátozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
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d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet,
akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatja azokat a címzetteket,
akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne vagy
lehetetlen lenne. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezekről a címzettekről.
5. Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha:
a. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

VI.

Honlapok, internetes közösségi oldalak adatkezelése, cookie-k, direkt marketing

A KözPont Újbudai Kft. kezeli és szerkeszti a www.ujbuda.hu, a kozpont.ujbuda.hu és a
www.pontmagazin.hu honlapokat, továbbá az KözPont Újbudai Kft. és a Telephelyek Facebook, Instagram
és Youtube közösségi oldalait. Nevezett honlapokon és közösségi oldalakon az Adatkezelő kizárólag a
saját, valamint a Telephelyek tevékenységével összefüggésben gyűjtött, kapott és kezelt adatokat –
különösen interjúkban, riportokban, rendezvényen szereplő személyek nevét, címét, egyéb, az érintettel
összefüggésbe hozható személyes adatát, róla készült fényképet, videófelvételt – kizárólag tájékoztatás
népszerűsítés céljából, az érintett személy hozzájárulása alapján teszi közzé egészen addig, ameddig az
adott honlap tartalmának archiválásról nem dönt az adatkezelő, vagy ameddig az adott közösségi oldal
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létezik és az adatkezelő nem törli onnan a tárgybeli személyes adatot saját döntése, az érintett személy
kérése vagy hatóság, bíróság erre vonatkozó kötelezése alapján.
Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a Facebook, a Youtube és az Instagram saját adatkezelési
és adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, az Érintettek által az egyes, KözPont Újbudai Kft. vagy a
Telephelyek nevén működő és általuk üzemeltetett közösségi oldalakon elhelyezett tartalmakért adatkezelői
és/vagy feldolgozói felelősséget nem vállal.
Érintettek a fentiekben megadott honlapokra és közösségi oldalakra történő belépéssel, továbbá ez utóbbiak
esetén vélemény, bejegyzés közzétételével a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit magukra nézve
kötelezőnek fogadják el.
COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
A jelen fejeztben meghatározott honlapok érintettek általi látogatása során az érintettek számítógépén az
alábbi cookie-k (sütik) keletkezhetnek, tárolódhatnak, amelyek célja, hogy az adott weboldal mindig
felismerje az érintett személy böngészőjét. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, amelyeket a böngésző az
érintett számítógépének merevlemezén tárol.
A cookie-k funkciójuk, időtartamuk és az őket elhelyező fél szempontjából az alábbiak lehetnek:
a) Technikai cookie: ezekre azért van szükség, hogy egy weboldal és annak adott funkciói
(műszakilag) működjenek az érintettek számítógépén. Ilyen eset lehet például egy weboldal zárt
vagy védett részeihez történő hozzáférés. Az ilyen típusú cookie nélkül egyes szolgáltatások,
például a bejelentkezés nem működhet. Ezek a cookie fajták az adott weboldal látogatásának
idejére korlátozódnak, a weboldal elhagyását követően törlődnek az érintett számítógépéről.
b) Elemző cookie: információkat gyűjt arról, hogy az érintettek hogyan használják a weboldalt.
Például: melyik oldalt látogatják a leggyakrabban, és mi a hibaüzenetek megjelenésének oka. Az
ilyen típusú cookie-k célja, hogy megmutassák a weboldal tulajdonosának a weboldal működését és
segítséget nyújtsanak annak javítása során. A cookie ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy az érintettek
kényelmesebben tudják használni a weboldalt. Ezek az elemző cookie-k a weboldal elhagyását
követően sem törlődnek az érintett személy számítógépéről.
c) Funkcionális cookie: feladata, hogy megjegyezze a felhasználó különböző döntéseit: például a
kívánt felhasználónevet, a pénznemet, az alkalmazni kívánt nyelvet vagy régiót. A felhasználónak
így nem kell minden alkalommal újból beírnia az adatait és az általa előnyben részesített
beállításokat. A funkcionális cookie ezzel hozzájárul, hogy a látogatók kényelmesebben tudják
használni a weboldalt. Ezek a funkcionális cookie-k a weboldal elhagyását követően sem törlődnek
az érintett személy számítógépéről.
d) Reklámcélú cookie: céljuk, hogy a hirdetéseket lehetőség szerint a weboldal használójához
illesszék, így biztosítva, hogy ne mindig ugyanaz a reklám jelenjen meg a felületen. Ezen kívül
segítségükkel a reklámkampányok eredményessége is vizsgálható. A hirdető hálózatok ezeket
általában a weboldal kezelőjének jóváhagyásával helyezik el. Ezek a cookie-k regisztrálják, hogy a
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felhasználó ellátogat egy adott weboldalra. A reklámcélú cookie-k a weboldal elhagyása után sem
törlődnek az érintett személy számítógépéről.
A böngésző (például Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla vagy Chrome) beállításainál az érintett
megadhatja, hogy elfogadja-e a cookie-kat, és ha igen, melyeket. Ezek a beállítások az egyes böngészők
esetében más-más helyen találhatók. Böngészője Súgó funkcióján belül megtalálhatja ezek pontos helyét és
az eljárás módját. Amennyiben az érintett (egyes) cookie-kat nem kíván elfogadni, akkor előfordulhat, hogy a
fentiekben megjelölt weboldalak bizonyos funkcióit nem, vagy nem teljes mértékben tudja használni.
Ha nem szeretne reklám cookie-kat fogadni, akkor böngészőjében állítsa be a „do not track” (Ne kövessen)
funkciót. A www.youronlinechoices.eu honlapon beállíthatja, ha nem kíván cookie-kat fogadni hirdetőktől.
Sütiket kezel még továbbá:
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
A kozpont.ujbuda.hu cookie-kat (sütiket) nem használ.
Az ujbuda.hu a látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének elemzéséhez, statisztikák
készítéséhez a Google Analytics programot használja, azonban az Érintetteknek lehetősége van bármikor a
cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. A Google Analytics program
beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek, a használt
cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. Ezeket a programokat kizárólag
statisztikái előállításához használja a KözPont Újbudai Kft., így többek között méri vele a honlap
látogatottságát, a cikkek megtekintésének sűrűségét, a honlapon lévő tartalmakkal kapcsolatos kereséseket,
az egyes cikkekből való továbbkattintásokat esetleg visszafordulásokat, stb.
Pontmagazin.hu oldalon használt sütik részletes leírása:
Süti típusa
Használatot
elősegítő
sütik

Google
Analytics

Addthis

Adatkezelés célja
A látogató
bejelentkezéshez
és regisztrációhoz
szükséges
azonosító
Információt
gyűjtünk azzal
kapcsolatban,
hogyan használják
látogatóink
weboldalunkat
Közösségi média
megosztó beépülő
modul látogatók
azonosítása

Adatkezelés
időtartama

Süti
megnevezése

1 nap

PHPSESSID

2 év
1 nap
Session
6 hónap

_ga
_gat
_gid
NID

2 év

__atuvc
__atuvs
loc
mus
ouid
12

Kezelt adatkör
A bejelentkezéshez
és azonosításhoz
tartozó süti
Az egyes sütik
leírásáról ide
kattintva
tájékozódhat

Adatkezelés
jogalapja
hozzájárulás

hozzájárulás

Az AddThis
hozzájárulás
közösségi média
megosztó widget-hez
tartozó sütik. Személy
beazonosítás abban
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uid
uvc

az esetben történik,
ha rendelkezik
regisztrált AddThis
fiókkal és
hozzájárulását adta
az adatok
felhasználására

Adatkezelés megnevezése

Honlap-cookie kezelése

Cél

A felhasználók azonosítása, a felhasználók
megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban
lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok
tárolása, az adatvesztések megakadályozása, a
felhasználók azonosításával járó nyomon követése, a
honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával
személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Jogalap

GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása

Érintettek köre

Weboldal-felhasználók, érdeklődők

Adatok leírása

Azonosító, időpont, dátum

Adatok forrása

Weboldal használata

Az adatok kezelésének időtartama

Weboldal használatának idejéig, 6 hónap, 2 év

Az adatok megismerésére jogosultak
köre

Weboldal karbantartói

A továbbított adatok fajtája, címzettje és
a továbbítás jogalapja

nincs adattovábbítás

A tényleges adatkezelés helye

http://pontmagazin.hu/

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége

Tárhely szolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási
technológia jellege

Informatikai rendszerrel
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Direkt Marketing – hírlevél
Adatkezelő és a Telephelyek, a jelen szabályzat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint,
tájékoztató és reklámcélú hírleveleket küldenek az érintett személyeknek elektronikus úton (e-mail).
Hírlevélküldés körében az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és/vagy a Telephelyek jogos érdeke (ügyfél
– szolgáltató kapcsolat), valamint az érintett előzetes hozzájárulása.
A GDPR rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján az érintett és az Adatkezelő között fennálló
ügyfél kapcsolat megteremti a jogalapot (jogos érdeken alapuló adatkezelés) a hasonló termékre,
szolgáltatásra vonatkozó reklám- és/vagy tájékoztatási célú hírlevél küldésére. Adatkezelő minden esetben
biztosítja az érintettek részére a hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét.
A hírlevélküldés során az adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek körét a jelen szabályzat
mellékletét képező táblázatokban Adatkezelő feltüntette.
VII.
Kép- és hangfelvételek készítése, felhasználása, tárolása és az ezekkel kapcsolatos
adatkezelés
Adatkezelő és a Telephelyek, továbbá a megbízásukból eljáró harmadik személyek (fotósok, munkavállalók,
megbízottak) az alábbi esetekben készítenek kép- és hangfelvételeket az érintettekről:
-

-

-

a Pont magazin tekintetében az újság címlapfotóját megbízott fotós készíti, az Adatkezelővel kötött
szerződés alapján, az elkészült fotókat pedig a feltölti külső, interneten elérhető tárhelyekre, az
elérhetőséget pedig elektronikus úton (e-mailen) megküldi az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt
munkavállalójának;
az Újbuda újság lapszámaiba, továbbá az egyes rendezvényekről, eseményekről kép- és adott
esetben hangfelvételt készít az Adatkezelő által megbízott fotós, aki az elkészített felvételeket külső,
interneten elérhető tárhelyre tölti fel, az elérhetőséget pedig elektronikus úton (e-mailen) megküldi az
Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójának;
Újbuda TV-ben, PONT TV-ben közzétett kép-és hangfelvételek;
a KözPont Újbudai Kft., a XI. kerületi önkormányzat, valamint intézményeinek, szervezeteinek
programjai és tevékenysége, valamint minden, a kerületben megrendezésre kerülő, vagy a kerületet,
a kerület életében meghatározó szerepet betöltő személyt érintő esemény.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a külső, interneten elérhető tárhelyek is saját adatkezelési és
adatvédelmi előírásokkal rendelkeznek, amelyek a tárhelyszolgáltatók honlapján érhetők el eredeti nyelven.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a megjelölt tárhelyekre feltöltött képmás- és hangfelvételeket a
Telephelyek részére – kérés esetén – a KözPont Újbudai Kft. továbbítja. A feltöltött képmás- és
hangfelvételekhez az Adatkezelő és a Telephelyek munkavállalói, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek, valamint Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzat vezető, felelős
beosztásban dolgozó munkatársai rendelkezhetnek hozzáféréssel és közzétételi jogosultsággal
tájékoztatás, népszerűsítés, ismertetés, kommunikációs feladatok ellátása céljából.
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A Ptk. 2:48. § alapján nincsen szükség az érintett személy hozzájárulására a felvétel készítéséhez és az
elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
Ez a rendelkezés kizárólag arra vonatkozik, ha az érintett személyekről az adott rendezvényen, eseményen
készített kép- és hangfelvétel nem egyéni, hanem összhatásában örökíti meg az adott eseményt,
rendezvényt. Ezekben az esetekben tehát az érintettek hozzájárulása nem szükséges a felvétel
készítéséhez és felhasználásához. Amennyiben a kép- és /vagy hangfelvétel egyéni, úgy annak
elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy előzetes, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulására van szükség.
A média-tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az
érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz, a
véleménynyilvánításhoz való és a sajtószabadsághoz fűződő alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által
meghatározott keretek között. Abban az esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges
jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is
elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és
szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén, a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást
nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
Adatkezelő rögzíti, hogy az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján az érintett hozzájárulását megadottnak kell
tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott
személyes adatok tekintetében. Mindezek alapján, amennyiben az érintett személy az Újbuda TV-nek,
PONT TV-nek nyilatkozik, úgy a róla készített kép- és hangfelvétel, továbbá a nyilatkozatban általa közölt
személyes adatai vonatkozásában a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Adatkezelő a nyilatkozat
(ideértve a riport, interjú, tudósítás és más médiatartalom) megtétele előtt köteles tájékoztatni az érintett
személyt az adatkezelés tényéről, jogalapjáról (hozzájáruláson alapuló/véleménynyilvánítás és
sajtószabadság alapvető joga, Adatkezelő jogos érdeke), adatkezelés céljáról (tájékoztatás, médiatartalomszolgáltatói feladatok teljesítése), időtartamáról (felvétel rögzítésétől az archiválásig). Adatkezelő az
érintett személyt a jelen szabályzatra történő utalással is tájékoztathatja, és az érintett hozzájárulását a
felvétel elkészítésével, rögzítésének befejezésével megadottnak kell tekinteni.
VIII.

Gyermekekre vonatkozó speciális szabályok

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, hiszen ők kevésbé lehetnek tisztában a
személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó
garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan
felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok
létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott
szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési
és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.
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Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
nem szükséges. Vagyis a 16. éven aluli gyermekek vonatkozásában felmerülő adatkezeléshez minden
esetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
Az Adatkezelő az alábbi körökben kezeli a gyermekek személyes adatait: óvodai, iskolai megnyitók,
kulturális és sport rendezvények, egyéb események. Adatkezelő hangsúlyozza, hogy a hozzájárulás
beszerzésétől csak abban az esetben tekinthet el az Adatkezelő, amennyiben tömegrendezvényen vagy
hasonló eseményen kerül sor kép- és/vagy hangfelvétel készítésére, amelyen az Érintett nem egyedileg
beazonosítható módon kerül feltüntetésre (lsd. VII. fejezet).
„BABAFOTÓK”
Az Újbuda Újság „Új lakóink” rovatában Adatkezelő babafotókat és hozzájuk tartozó, néhány mondatot
tartalmazó bemutatkozó szöveget közöl az érintett babákról. A bemutatkozó szöveg tartalmazhatja a baba
nevét, születési idejét, születési adatait (súlya, hossza) és más, a beküldők által lényegesnek ítélt személyes
adatot. A képek és a bemutatkozó szövegek e-mailben érkeznek a media@ujbuda.hu e-mail címre. A rovat
támogatója a REGIO Játék (továbbiakban: támogató), aki részére az Adatkezelő – a beküldő előzetes
hozzájárulása esetén - továbbítja az e-mail címét. A támogató általában ajándékkupont, vouchert küld a
beküldőnek e-mailen.
Adatkezelő a részére e-mailben megküldött babaképek és bemutatkozó szövegek tartalmáért, valóságáért
nem tartozik felelősséggel, ezekért kizárólagosan a beküldő személy tartozik felelősséggel. A képeket és a
bemutatkozó szövegeket tartalmazó e-mailben a beküldő személy kifejezetten köteles nyilatkozni törvényes
képviselői minőségéről.
Adatkezelő rögzíti, hogy a babaképek és bemutatkozó szövegekben szereplő adatok kezeléséhez a beküldő
személy az e-mailen történő megküldéssel egyúttal hozzájárulását is adja. A hozzájárulás szintén e-mailen,
az Újbuda Újságban történő közzététel időpontjáig visszavonható.
IX.

Kamerás megfigyelés

Adatkezelő székhelyén és az alábbi Telephelyeken kamerás megfigyelő rendszert működtet:
1. Albertfalvi Közösségi Ház
2. B32 Galéria és Kultúrtér

A kezelt adatok köre: az Érintett képfelvételeken látszódó képmása.
Az adatkezelés jogalapja: 2005. évi CXXXIII. törvény 23. § (1) bekezdés, az Adatkezelő jogos érdeke,
valamint az Érintettek hozzájárulása a jelen pontban foglaltak szerint.
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Az adatkezelés célja: emberi élet, a testi épség védelme, valamint vagyonvédelem. Az elektronikus
megfigyelőrendszer működtetésére az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében
a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések
bizonyítása céljából kerül sor.
Az adatokhoz hozzáférhetnek: vezető tisztségviselő, illetőleg az általa meghatározott
személy(ek), műszaki vezetők, valamint adatfeldolgozóként jár el a kamerarendszert működtető
Zsombolyai Kft. (székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.), és annak üzemeltetési vezetője,
alvállalkozói.
Az adatkezelés módja: rögzítés, tárolás, valamint jogszabályban meghatározott esetekben
adattovábbítás.
Érintettek köre: azon látogatók, akik saját elhatározásukból belépnek a jelen pontban meghatározott
épületek területére.
Az adatkezelés időtartama: vonatkozó jogszabályokban előírt időtartam.
Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetését a fenti épületekben elhelyezett tájékoztató tábla jelzi.
Az elektronikus megfigyelőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon
sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása, és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi
épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal
rendelkező személyek. Az Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző
személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A személyes adatok
biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és
jelszó biztosítja, amelynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért
hozzá. A kamerák valós idejű képének megtekintésére a Zsombolyai Kft. mindenkori üzemeltetési
vezetője jogosult.
Felhívjuk a jelen pontban meghatározott épületek látogatóinak figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez
való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt épületek területére a jelen
tájékoztató ismeretében belépnek.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel
folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az
átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek
tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
Azon Érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más
személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más
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személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy
más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más
személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben
megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül
sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell.
X.

Előzetes hatásvizsgálat

Amennyiben valamely új adatkezelési folyamat – annak jellegére, hatókörére, körülményeire, céljaira
tekintettel - valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, akkor az adatkezelés megkezdését megelőzően az Adatkezelő hatásvizsgálatot folytat le arra
vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési folyamat a személyes adatok védelmét hogyan érinti.
Egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló kockázatokat jelentenek egyetlen egy
hatásvizsgálat keretében is elvégezhetők.
A hatásvizsgálat vonatkozásában az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő tanácsát köteles kikérni. A
hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett
kockázat változása esetén gondoskodik a hatásvizsgálat felülvizsgálatáról, mely során a kockázatok
értékelését újra elvégzi. Az Adatkezelő szükség szerint, de legalább a kockázatok változása esetén
ellenőrzést folytat le annak értékelésére, hogy a személyes adatok kezelése a hatásvizsgálatnak
megfelelően történik-e.
A hatásvizsgálat kiterjed legalább:
a. a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére,
beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;
b. az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági
vizsgálatára;
c. az (1) bekezdésben említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és
d. a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az
e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos
érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.
XI.

Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az
adatkezelési folyamat akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes
adatok védelmét teszik szükségessé.
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához az Adatkezelő elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, amely
során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos
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mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő
azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az
érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok és érdekek súlyozásának feltételét mindig az adott eset
sajátos körülményeire való tekintettel kell vizsgálni. Adatkezelő a mérlegelés során figyelembe veszi
különösen a kezelt, illetve kezelendő adat természetét és szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az
esetlegesen bekövetkező szabálysértés súlyosságát stb. Az érdekmérlegelési teszt részeként a
szükségesség és arányosság vizsgálatát is el kell végezni, amelynek értelmében a személyes adatok
védelme alóli kivételeknek és a védelem korlátozásainak a feltétlenül szükséges mérték határain belül kell
maradni. A kezelhető adatok jellege és mennyisége nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése
céljából szükséges mértéket. Az arányosság vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti
kapcsolat értékelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják
meg, azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. Ennek
eredményeként Adatkezelő megállapítja, hogy az érintett személyes adatai kezelhetők-e. A teszt
eredményéről az érintetteket az Adatkezelő köteles tájékoztatni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mely
jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő az érintett
beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot.
Az érdekmérlegelési teszt alkalmazása során az Adatkezelő különösen az alábbi szempontokat köteles
vizsgálni:
1. lépés: Adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében
feltétlenül szükséges-e az adott személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.
2. lépés: Adatkezelő a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza.
3. lépés: Adatkezelő meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó
adatkezelését igényli a jogos érdek.
4. lépés: Adatkezelő meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott adatkezelés
vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az érintettek felhozhatnának az adatkezeléssel
szemben).
5. lépés: Adatkezelő elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez
alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. Adatkezelő meghatározza, hogy miért
korlátozza arányosan a saját jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 4. lépésben
meghatározott érdekelti jogokat, várakozásokat.
6. lépés: Adatkezelő meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségességétarányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók).
XII.

Adatkezelő nyilvántartási kötelezettsége

Adatkezelő és adatfeldolgozó az általa végzett adatkezelési tevékenységekről a GDPR rendelet 30. cikke
alapján nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a. az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő
képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b. az adatkezelés céljai;
c. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
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d. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e. adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet
azonosítását, valamint a GDPR rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti
továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g. ha lehetséges, az adatbiztonság körében említett technikai és szervezési intézkedések általános
leírása.
A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is. Az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője megkeresés
alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást. A nyilvántartás vezetésére
vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra
vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve
valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a
személyes adatok különleges kategóriáinak vagy büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.
A KözPont Újbudai Kft. a saját és a Telephelyek vonatkozásában a jelen szabályzat mellékletét képező
táblázatban foglaltak szerinti tartalommal elektronikus nyilvántartást vezet.
XIII.

Adatvédelmi tisztviselő

A GDPR rendelet 37. cikkének (1) a) pontja alapján, amennyiben az adatkezelést közfeladatot ellátó szervek
végzik, adatvédelmi tisztviselő kinevezése kötelező. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő közfeladatot ellátó
szervnek minősül, adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.
Az adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetősége: dr. Reich Nóra, tel.: 061-381-1307, e-mail:
reich.nora@ujbuda.hu.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó
valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai
teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó
kötelezettség köti. Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, az összeférhetetlenséget
Adatkezelő köteles biztosítani.
Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja:
a. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést
végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b. ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek,
továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső
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szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő
személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a
hatásvizsgálat elvégzését;
d. együttműködik a felügyeleti hatósággal (NAIH); és
e. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé,
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.
XIV.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét. Ennek érdekében Adatkezelő:
1. személyes adatokat bizalmasan kezeli, szükség esetén álnevesítését elvégzi;
2. a személyes adatok kezelésére (tárolás, rögzítés, továbbítás stb.) használt rendszerek és
szolgáltatások vonatkozásában azok bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását, ellenálló
képességét és védelmét biztosítja a műszaki vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalója útján,
továbbá ennek érdekében Adatkezelő a SMART 11 Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)
szolgáltatásait is igénybe veszi;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén Adatkezelő biztosítja a személyes adatokhoz való hozzáférés és
rendelkezésre állás mielőbbi visszaállítását;
4. Adatkezelő az adatbiztonság érdekében garantált eszközöket, foganatosított intézkedéseket
rendszeresen felülvizsgálja, biztosítva ezzel a személyes adatok lehető legmagasabb biztonságát.
Adatkezelő a személyes adatokat kezelő, feldolgozó munkavállalókat, megbízottakat, külsős személyeket
folyamatosan ellenőrzi és gondoskodik róla, hogy a személyes adatokra vonatkozó titoktartási
kötelezettségüket betartsák, ennek megsértése esetén megfelelő szankciót helyez kilátásba velük szemben.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény
lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
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b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Adatkezelőnél az adattárolás elektronikus formában történik a saját adattároló eszköze segítségével. A saját
adattároló eszköz saját softvere csak a jogosultak (adott munkakört betöltő munkavállalók) részére történő
hozzáférést biztosít. Adatkezelőnél és a Telephelyeken az adattárolás egy része papír alapon is történik,
amely esetben az irattárolás helyszíne az Adatkezelő székhelye és a Telephelyek, az iratkezelés
szabályaira pedig külön iratkezelési szabályzat áll rendelkezésre.
XV.

Adatvédelmi incidens, jogorvoslati jog

A.) Adatvédelmi incidens
Adatkezelő minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is –
köteles az általa észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek. A
bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, beosztását, valamint az incidens tárgyát, rövid
leírását és azt, hogy az incidens érinti-e az Adatkezelő informatikai rendszerét.
A bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul
megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.
Az adatvédelmi tisztviselő – konzultálva az adott szakmai vezetővel pl. IT rész – megvizsgálja a bejelentést
és amennyiben szükséges, a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. Az adatvédelmi
tisztviselő felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és
helyét, az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit, az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét,
mennyiségét, az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens
várható hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett
intézkedések felsorolását. A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon
belül teljesíti az adatvédelmi tisztviselő részére.
A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira
és kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek tájékoztatása az
incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek
22

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
Cg. 01-09-166854
Adószáma: 10767623-2-43
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

indokait is. A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az Adatkezelő vezetőjének
az incidens kezeléshez szükséges intézkedések megtételére. A javaslat alapján a megvalósítandó további
intézkedésekről az Adatkezelő vezetője dönt. A vizsgálatot legkésőbb a bejelentés adatvédelmi
tisztviselőhöz érkezésétől számított három munkanapon belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről az
Adatkezelő vezetőjét az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja.
Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

az érintett személyes adatok körét,
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját,
az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
az elhárítására megtett intézkedéseket és
egyéb jogszabályban előírt adatokat.

Az adatvédelmi incidensnyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az adatvédelmi tisztviselő
gondoskodik.
Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de
legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóság részére,
kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az adatvédelmi tisztviselő köteles
ennek okát igazolni a felügyeleti hatóság részére. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,
az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét,
az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket.

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek tájékoztatása
szükséges, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti az érintetteket és erről Adatkezelő vezetőjét is
értesíti. Nem kell az érintetteket tájékoztatni:
i. ha Adatkezelő olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett adatokra
vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való hozzáférést az
adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét;
ii. ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően Adatkezelő olyan intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg;
iii. ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
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Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás
elektronikus úton is megtörténhet.
B.) Jogorvoslat
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Amennyiben Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
C.) Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
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Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet
közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az
adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
D.) Kártérítés
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen
módon nem terheli felelősség.
Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha
nem tartotta be a GDPR rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.

25

