ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Pozsonyi Piknik rendezvény
A Pozsonyi Piknik rendezvényt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.)
szervezi. A Zrt. a rendezvény szervezése körében felvett személyes adatok kezeléséről az
alábbiakban ad tájékoztatást.
1. Az adatkezelő megnevezése
adatkezelő
postai cím
telefonszám
fax
e-mail
honlap

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
1131 Budapest, Béke u. 65., 1555 Budapest, Pf. 86.
+36 1 350-3728, +36 1 350-3729
+36 1 340-9144
kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
www.kozszolgaltato.bp13.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
adatvédelmi tisztviselő
postai cím
telefonszám
fax
e-mail

Szabóné dr. Görgényi Nóra
1131 Budapest, Béke u. 65., 1555 Budapest, Pf. 86.
+36 1 350-3728, +36 1 350-3729
+36 1 340-9144
adatvedelem@kozszolgaltato.bp13.hu

3. A kezelt adatok köre
A Pozsonyi Piknik rendezvényen való kitelepülés, fellépés érdekében a
www.pozsonyipiknik.hu honlapon regisztrációs felületet biztosítunk partnereinknek, melynek
keretében az alábbi adatok megadását kérjük: cégnév, számlázási cím, levelezési cím, adószám,
képviselő neve, képviselő titulusa, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe,
kapcsolattartó telefonszáma, mely adatok közül a képviselő és kapcsolattartó neve, a
kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe személyes adatnak minősül.
A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal járhat, hogy Ön nem tud kitelepülőként
vagy fellépőként részt venni a rendezvényen.
4. Az adatkezelés célja
A megadott személyes adatok kezelésének célja a Pozsonyi Piknik rendezvény megszervezése,
ennek körében a kapcsolattartás. A Zrt. az adatokat a rendezvény szervezése érdekében kezeli.
A Zrt. eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére nem továbbítja.
A Zrt. a szervezéshez közreműködőt vesz igénybe, a Festum Rendezvényszalon Kft-t, aki a
szervezés körében kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül. A
regisztráció a www.pozsonyipiknik.hu honlapon keresztül működik, melynek fejlesztője, a
Gallaidesign Kft. adatfeldolgozónak minősül.
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5. Az adatkezelés jogalapja
A megadott személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, mely bármikor
visszavonható a kitelepulo@pozsonyipiknik.hu e-mail címre küldött levélben. A hozzájárulás
visszavonása esetén az érintettnek nincs lehetősége a rendezvényen való részvételre,
kitelepülésre. Amennyiben a Zrt. vagy adatfeldolgozója szerződést köt az érintettel, úgy a
személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése.
6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama
A Zrt. a személyes adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kiadott mindenkor hatályos
iratkezelési szabályzatban és irattári tervben foglaltaknak megfelelően tárolja és őrzi meg.
7. Adatbiztonság
Táraságunk elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben
tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy
elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat
hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék, védjük továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát az elektronikus nyilvántartásainkban azáltal biztosítjuk, hogy
informatikai rendszereink és hálózatunk egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás és
a számítógépvírusok ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi
eljárásokkal gondoskodunk. A papír alapú iratokon tárolt adatok biztonságát azáltal biztosítjuk,
hogy az iratokat a feldolgozásukat követően olyan zárt helyiségben tároljuk az adatkezelés
idejére, ahol az iratokhoz a Zrt. munkatársain kívül harmadik személyek nem férhetnek hozzá,
és ahol az iratok védve vannak a sérülés vagy megsemmisülés veszélyétől (a vis maior eseteket
– pl. tűzeset – leszámítva). Sem elektronikus nyilvántartásaink, sem a papír alapú iratok
esetében nem biztosítunk hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és
megteszünk minden intézkedést annak érdekében, hogy a hozzáférési adatok illetéktelen
személyek birtokába ne kerülhessenek.
8. Érintetti jogok
Kérjük, amennyiben bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merülne fel vagy érintetti
jogait kívánja érvényesíteni, lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken. Kérelmét minden
esetben megvizsgáljuk, és legkésőbb 30 napon belül választ adunk. A tájékoztatás és intézkedés
díjmentes, azonban egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó kérelem esetén díjat számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő
intézkedést.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, úgy hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Amennyiben a Társaságunkra vonatkozó valamely jogszabályi előírás
ekként rendelkezik (pl. iratkezelési szabályok, levéltárba adási kötelezettség, számviteli
előírások), adatainak törlésére nincs mód.
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A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy 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 (tájékoztatást) 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 ezt nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e) amennyiben az adatokat nem az érintettől vette fel, gyűjtötte Társaságunk, úgy a
forrásukra vonatkozó minden információ,
f) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.
Kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot adunk. A további
másolatok iránti kérelmet az adminisztratív költségeken alapuló díj ellenében teljesítjük.
Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtja be, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük, kiegészítsük az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely érdekében azokat
Társaságunk felvette vagy más módon kezelte;
b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre, vagy
azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a Zrt-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a személyes adatok kezelését előíró, a Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése (pl. iratkezelési, számviteli szabályok megtartása),
illetve közérdekből vagy a Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
b) közérdekű archiválás, levéltári átadás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Zrt-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Zrt. mint adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az alábbiak közül valamelyik
(ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is):
a) az adatkezelés közérdekű vagy a Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásában végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés a Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
Tiltakozása esetén a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az
adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált
módon történik.
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel, amelyre nem kapott megfelelő
választ, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Zrt. 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
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jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; tel.: +36 (1)
391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem
érte, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja.
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