
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a kulturális tárgyú hírlevél feliratkozáshoz 

 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) SKult13 divíziója a Pozsonyi Piknik 

rendezvénnyel kapcsolatos fontosabb információkat hírlevél kiküldésével juttatja el a 

feliratkozóknak. A hírlevél adatkezelési kérdéseiről az alábbiakban adunk részletes 

tájékoztatást: 

 

1. Az adatkezelő megnevezése  

 

adatkezelő XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 

postai cím 1131 Budapest, Béke u. 65., 1555 Budapest, Pf. 86. 

telefonszám +36 1 350-3728, +36 1 350-3729 

fax +36 1 340-9144 

e-mail kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu 

honlap www.kozszolgaltato.bp13.hu 

 

2. A kezelt adatok köre  

 

A hírlevélre feliratkozás során a nevet és e-mail címet kell megadni. 

 

3. Az adatkezelés célja  

 

Az adatkezelés célja a hírlevél által időszakosan a Pozsonyi Piknik rendezvénnyel kapcsolatos 

fontosabb információk eljuttatása a feliratkozóknak, a regisztráltak azonosítása, a velük való 

kapcsolatfelvétel a Zrt. kulturális hírlevél-szolgáltatásának teljesítése érdekében. Az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően a Zrt. a megjelölt céloktól eltérő célra 

a személyes adatokat nem használja. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja  

 

A hírlevél regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráló önkéntes 

hozzájárulásán alapul. 

 

5. Az adatkezelés időtartama  

 

A Zrt. a személyes adatokat a hírlevélről leiratkozásig kezeli. A hírlevélről bármikor le lehet 

iratkozni a hírlevélben küldött „leiratkozás” gombra kattintva. 

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  

 

6.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  

 

A regisztráció során megadott személyes adatokhoz a Zrt. SKult13 divízió marketing és PR 

osztályának munkatársai férhetnek hozzá, a feladataik ellátása érdekében, valamint a Zrt. 

adatvagyonvédelmi felelőse, illetve a honlapot készítő Gallaidesign Kft. munkatársai.  

 

 

 



 

6.2 Adatbiztonsági intézkedések  

 

A Zrt. a megadott személyes adatokat elektronikusan a szerverén tárolja. A Zrt. megfelelő̋ 

intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a 

jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog 

 

A hírlevélre regisztráló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 

kérhet a Zrt-től, hogy a Zrt. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési 

cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy a Zrt. kinek, mikor, milyen 

jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a 

személyes adatait. A Zrt. a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, a hírlevélre 

regisztráló által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.   

 

7.2 A helyesbítéshez való jog  

 

A hírlevélre regisztráló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy 

a Zrt. módosítsa valamely megadott személyes adatot.  A Zrt. a helyesbítés iránti kérelem 

teljesítéséről vagy a kérelem elutasításáról a hírlevélre regisztráló által megadott elérhetőségre 

küldött levélben 25 napon belül ad tájékoztatást. 

 

7.3 A törléshez való jog  

 

A hírlevélre regisztráló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Zrt-

től a személyes adatainak a törlését. A Zrt. a törlés iránti kérelem teljesítéséről vagy a kérelem 

elutasításáról a hírlevélre regisztráló által megadott elérhetőségre küldött levélben 25 napon 

belül ad tájékoztatást.  

 

7.4 A zároláshoz való jog  

 

A hírlevélre regisztráló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy 

a személyes adatait a Zrt. zárolja. A zárolás addig tart, amíg a hírlevélre regisztráló által 

megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A Zrt. zárolás iránti kérelem teljesítéséről 

vagy a kérelem elutasításáról a hírlevélre regisztráló által megadott elérhetőségre küldött 

levélben 25 napon belül ad tájékoztatást. 

 

7.5 A tiltakozáshoz való jog  

 

A hírlevélre regisztráló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat 

az adatkezelés ellen, ha a Zrt. személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például a hírlevélre regisztráló 

tiltakozhat az ellen, ha a Zrt. a hírlevélre regisztráló hozzájárulása nélkül a személyes adatokat 

tudományos kutatás céljából felhasználná.  

 

 

 



 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei  

 

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel, amelyre nem kapott megfelelő 

választ, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Zrt. 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül. 

 

8.1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás 

lehetősége  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.  

 

NAIH elérhetőségei 

Posta cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím (székhely):  1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c  

Telefon:  +36 (1) 391-1400  

Fax:  +36 (1) 391-1410  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

8.2 Bírósági eljárás kezdeményezése  

 

A hírlevélre regisztráló által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat. A 

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert választása szerint a hírlevélre 

regisztráló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

9. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57827 

 

 


